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Elvi vízjogi engedély
Mikor kérhető elvi vízjogi engedély?
Elvi vízjogi engedély a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését
megelőzően kérhető.
A kérelmet a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi
igazgatósághoz kell benyújtani.
A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területeit és elérhetőségét
a 2. melléklet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése

Ki a kérelmező?
Elvi vízjogi engedélyt a tulajdonos, az építtető, a vagyonkezelő, vagy az általuk megbízott
tervező is kérelmezhet.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése

Mit tartalmazzon a kérelem?
Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez a következőket kell csatolni:
a)
b)

c)
d)

a tervezett műszaki megoldás ismertetését,
ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a
tevékenység vagy létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott
küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben
megállapított feltétel nem teljesül, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti
hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot,
a megbízás alapján eljáró tervező esetén a megbízás másolatát vagy az arról
szóló igazolást,
az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó
nyilatkozatot

A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése általában a következőket tartalmazza:
a)
a vízgazdálkodási igények és a kielégítésükre tervbe vett vízimunka
vízhasználatát vagy vízilétesítmény célját, valamint a megvalósítás választott
műszaki megoldását,
b)
a megvalósítás tervezett időtartamát, illetőleg annak ütemezését,
c)
az esetleg már lefolytatott előzetes vizsgálatok (így például talajmechanikai,
talajtani szakvélemény, talajvízjárás-vizsgálat, előzetes környezeti tanulmány,
az igénybe vett vízkészlet mennyiségi és minőségi paramétereinek értékelése)
eredményét,
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d)
e)

a vízgazdálkodási cél és a tervezett műszaki megoldás megítélése
szempontjából jelentős egyéb körülményeket,
a vízgazdálkodási cél megvalósításával érintett térség 1:1000-1:5000, illetőleg
a szükséges áttekintést nyújtó egyéb méretarányú helyszínrajzát, amely
feltünteti
– a tervezett vízilétesítmények – vízgazdálkodási szempontból
érintett – hatásterületét és annak határát,
– a műszaki hatásterületen elhelyezkedő vizeket, jelentősebb
vízhasználatokat, illetőleg vízilétesítményeket és egyéb, a tervezett
vízgazdálkodási cél megvalósítása szempontjából érintett
létesítményeket,
– a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény helyét és elrendezését,
– a tervezett létesítményeknek az érintett és külön jogszabály szerint
meghatározható területfelhasználási kategóriákba, terület- és
településrendezési tervbe történő beilleszkedését (így például a belés külterület, nyomvonalas létesítmények szükséges részletességű
feltüntetésével);

A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése a fentebb ismertetett általános elemeken felül
részleteiben tartalmazza az alábbiakat:
a)
vízhasznosítás esetén
– a vízhasznosítás (vízigény) célját és időszakát.
– a szükséges (tervezett) víz mennyiségét és minőségét,
– a vízbeszerzés lehetőségeit és tervezett (választott) módját,
– a vízkivétel időszakát és ütemét, a vízkezelés tervezett módját,
– a felszín alatti vízkészlet tervezett igénybevétele esetén a külön
jogszabály szerint szükséges egyéb adatokat,
– az általános tartalmi követelményeknél meghatározott méretarányú
helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a víznyerőhelyet (vízfolyás,
csatorna, természetes vagy mesterséges tó, tározó), a vízbeszerzésre
szolgáló művet és a vízszállító nyomvonalat, valamint a
vízhasznosítás helyét,
b)
vízrendezés esetén
– a rendezés alapjául szolgáló fajlagos vízszállítási értékeket, a
befogadó vízhozamát (vízhozamváltozását) és a várható
vízminőségi terhelési adatokat,
– a vízrendezéssel érintett terület helyszínrajzát.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 1. §, 1. számú melléklet

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?
Az elvi vízjogi engedélyezési eljárásért 60.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Fontos!
Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában
szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell
fizetnie.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező,
területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
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számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni,
vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.
Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet
tartalmazza.

Fontos!
Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek
megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem
előterjesztéséhez mellékelni kell.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. §(1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 5. § (3)-(4) bekezdés, 1. melléklet,
3. melléklet

Ügyintézési határidő?
A vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított
45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést
követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
b) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
c) a szakhatóság eljárásának időtartama,
d) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
e) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
f) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
g) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
h) és amit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése felsorol.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés
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Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?
Amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, a következő
szakhatóságokat kell bevonni:
– ha a vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem
egységes környezethasználati engedély köteles, - annak elbírálására, hogy a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és
létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalt (Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály),
– amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg a talajvédelmi hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatalt (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály),
– ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként
nem vizsgálta és az eljárás termőföldön megvalósuló vízilétesítmény engedélyezésére
irányul, - a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés
kérdésében - az első fokú eljárásban a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalt,
– ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett
természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi
tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei
kormányhivatalt (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
– ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a
települési önkormányzat jegyzőjét.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

Mire jogosít fel az elvi vízjogi engedély?
Az elvi vízjogi engedély csupán az építtető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél
megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg.
Fontos!
Az elvi vízjogi engedély vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg
vízhasználat gyakorlására nem jogosít.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés

Az elvi vízjogi engedély érvényessége és hatálya
Az elvi vízjogi engedély az abban meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi
létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig, de az elvi vízjogi engedély jogerőre
emelkedésétől számított legfeljebb 2 évig hatályos.
Az engedély hatálya egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának
alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés
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Egynyári öntözés vízjogi engedélyezése

Milyen engedély szükséges?
Egynyári öntözésre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatáskörrel
rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.
A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területeit és elérhetőségét
a 2. melléklet tartalmazza.

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.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (13) bekezdése

Ki a kérelmező?
A vízhasználat gyakorlásához szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a
vízhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti, azaz
az a gazdálkodó, akinek maximum 100 ha területet közvetlenül felszíni vízből kell öntöznie,
és ezt ideiglenes szivattyúval, gyorskapcsolású vezetékekkel, vagy szórófejekkel meg tudja
oldani.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 10a. pontja

Mit tartalmazzon a kérelem?
Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg
ahhoz mellékelni kell:
a)
A kérelmező megnevezése, székhelye, elérhetősége
b)
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
c)
Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás vagy haszonbérleti szerződés benyújtása
d)
Amennyiben az engedélyes nevében, illetve helyett más jár el, képviseleti
jogosultságának igazolására szolgáló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratot,
e)
Az egyszerűsített tervdokumentációt, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
1. műszaki leírás:
a) a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét
szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás
megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág,
illetőleg tározó megnevezése,
b) az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának
megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt
részterület esetén annak pontos lehatárolása,
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c) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület
nagysága, növénykultúrája,
d) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint
csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama;
2. egyszerűsített talajvédelmi terv.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- Ket. 40/A. §,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § h) és i) pontja,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklet IV/A. pontja

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?
Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásáért
5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Fontos!
Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában
szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell
fizetnie.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező,
területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni,
vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.
Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet
tartalmazza.

Fontos!
Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek
megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem
előterjesztéséhez mellékelni kell.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (1) bekezdés, 5. § (3)-(4) bekezdés,
1. melléklet, 3. melléklet

Ügyintézési határidő?
A vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított
45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést
követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
i) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
j) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
k) a szakhatóság eljárásának időtartama,
l) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
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m) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
n) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
o) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
p) és amit a Ket. 33. § (3) bekezdése felsorol.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés

Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?
Amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, úgy a
következő szakhatóságokat kell bevonni:
– Amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg, a talajvédelmi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatal (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály).
– Ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett
természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi
tájértéket közvetlenül érinti, a természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály).
– Ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a
települési önkormányzat jegyzője.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), f), g) pontjai
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Hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő öntözés
vízjogi engedélyezése
Milyen engedély szükséges?
Hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő öntözés esetén először vízjogi létesítési
engedélyt, azt követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni, a területileg illetékes
vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.
A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területeit és elérhetőségét
a 2. melléklet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése, valamint
2. melléklete

Ki a kérelmező?
Az állandó vízilétesítményekkel történő öntözés esetén a vízilétesítmények megépítéséhez
szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles
megszerezni.
A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy
szervezet is.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése

Mit tartalmazzon a kérelem?
Hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő öntözésre szóló vízjogi létesítési engedély
iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Az engedélyes megjelölését, székhelyét, és elérhetőségét,
Amennyiben a kérelem időpontjában érvényes elvi vízjogi engedéllyel
rendelkezik, úgy a határozat számának megjelölését;
az engedélyezési tervek nyolc példányát;
ha a tervezett vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének
(üzemeltetőjének) - az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel
összefüggő - nyilatkozatát vagy hozzájárulását;
ha a tervezett vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy létesítmény
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3.
számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre
vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül és elvi vízjogi
engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a Khvr.-ben meghatározott, a
környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot;
ha az ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona, az ingatlan igénybevételére,
használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a
létesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az
ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő
megállapodást;
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g)
h)

az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó
nyilatkozatot.
az érintett öntözőrendszer üzemeltetőjének nyilatkozatát arról, hogy az öntözéshez
szükséges vízkészlet rendelkezésre áll.

Amennyiben a hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő mezőgazdasági célú öntözés
felszíni vízből, öntözőtelep létesítésével valósul meg, úgy az engedélyezési tervnek a
következőket kell tartalmaznia:
1. műszaki leírás
a) az öntözőtelep helye és területe,
b) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület
növénykultúrája,
c) a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet adó vízfolyás
megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg
tározó megnevezése,
d) az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése,
szelvényszáma vagy szakaszhatárainak szelvényszáma, valamint a vízfolyás,
tó, holtág, tározó maximális-minimális vízszintje, illetőleg a csatorna
üzemvízszintje,
e) a használt vagy tisztított szennyvizet leadó üzem, telep megnevezése, helye
(lokalitása), a leadott víz jellege,
f) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m3/év), valamint
csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama,
g) a lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadójának megnevezése, a
torkolati szelvényszám megjelölésével, a legnagyobb vízhozama és ennek
várható ideje,
h) az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése,
i) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:100 000 méretarányban, amely feltünteti
a) a magassági adatokat,
b) az öntözendő területnek és a közvetlen környéknek az öntöző-,
belvízcsatornáját,
c) a legközelebbi település belterületének határvonalát;
3. részletes (rétegvonalas) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
a) az öntözendő terület rétegvonalát (felületi öntözési módnál),
b) az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak elhelyezését,
c) annak az ingatlannak a helyrajzi számát, amelyen az öntözőtelep épül, valamint
a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát,
d) az érintett vízfolyásokat, belvízcsatornákat, valamint a többi vízi- és egyéb
létesítményeket;
4. az állandó jellegű csatornák hossz-szelvénye és mintakeresztszelvénye;
5. az öntözőtelep műtárgyainak általános terve;
6. a talajvédelmi terv.
Fontos!
Az öntözéshez szükséges talajvédelmi terv elkészítése időigényes és tenyészidőszakhoz
kötött, ezért annak elkészítéséről időben intézkedni kell!
Fontos!
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a
jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi
sajátosságai alapján változhat.
10

Abban az esetben, ha a hosszabb távú, állandó létesítményekkel történő mezőgazdasági célú
öntözés felszín alatti vízre települt vízilétesítmény (kút) létesítésével valósul meg, úgy az
engedélyes tervdokumentáció tartalma annak függvényében változik, hogy a kút létesítése a
vízügyi hatóság, vagy a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött.
Amennyiben a kút létesítése a vízügyi hatóság engedélyéhez kötött, úgy az engedélyes
tervdokumentációnak az 5. melléklet I/A. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.
Amennyiben a kút létesítése a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött, úgy az
engedélyes tervdokumentációnak az 5. melléklet I/B. pontja szerinti adatokat kell
tartalmaznia.
Fontos!
A vízjogi létesítési engedély kiadására irányadó terveket csak arra jogosultsággal rendelkező
szakirányú tervező készítheti el.
Fontos!
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a
jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi
sajátosságai alapján változhat.
A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, saját célt szolgáló vízilétesítmény
megvalósításhoz szükséges vízvezetési szolgalom esetén a kérelemhez a létesítmény
elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosának és a vízjogi engedélyesnek - a külön
jogszabály szerinti - megállapodását is mellékelni kell.
A kérelem benyújtásakor a kérelmező mellékelheti a külön jogszabályban meghatározott
tervezői jogosultság igazolását, valamint a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével,
a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását. Ha a
kérelmező ezen igazoló okiratokat nem csatolja, a vízügyi hatóság szükséges adatok
hivatalból történő beszerzése iránt intézkedik.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. és 4. melléklete,
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete,
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete,
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (1) a) pontja

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?
A vízjogi létesítése engedélyezési eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke függ az igényelt, lekötni kívánt
vízmennyiségtől.
Abban az esetben, ha az öntözéshez a gazdálkodó egyéb létesítményeket is kíván létesíteni
(pl. táp- és lecsapoló csatornák, nyomó- és gravitációs vezetékek, vízkormányzó műtárgyak,
vízkivételi zsilipek, meliorációs létesítmények), úgy az igényelt, lekötni kívánt
vízmennyiségen felül a beruházás bruttó költségéhez igazodva létesítményenként további
igazgatási szolgáltatási díj is felmerül.
A vízügyi eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét a 4. melléklet tartalmazza.
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Fontos!
Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában
szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell
fizetnie.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező,
területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni,
vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.
Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet
tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Ügyintézési határidő?
A vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásokban az érdemi hatósági döntést a
kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az
eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg
állásfoglalásukat.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
a)
a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
b)
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
c)
a szakhatóság eljárásának időtartama,
d)
az eljárás felfüggesztésének időtartama,
e)
a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
f)
a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
g)
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak
kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési
meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
h)
és amit Ket. 33. § (3) bekezdése felsorol.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés

Mely szakhatóságok vesznek részt az eljárásban?
Amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, a következő
szakhatóságokat kell bevonni:
– ha a vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem
egységes környezethasználati engedély köteles, - annak elbírálására, hogy a 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében
feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, a környezetvédelmi hatáskörében eljáró
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–
–

–

–

fővárosi, megyei kormányhivatalt (Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály),
amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg a talajvédelmi hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatalt (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály),
ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként
nem vizsgálta és az eljárás termőföldön megvalósuló vízilétesítmény engedélyezésére
irányul, - a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés
kérdésében - az első fokú eljárásban a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalt,
ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett
természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi
tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei
kormányhivatalt (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a
települési önkormányzat jegyzőjét.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

Mire jogosít fel a létesítési engedély?
A megszerzett vízjogi létesítési engedély a tervezett vízilétesítmény megépítésére jogosít, az
abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett.
Fontos!
A vízjogi létesítési engedély megszerzése nem jogosít fel vízhasználatra, valamint nem
mentesít a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi
üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély
megszerzésének kötelezettsége alól.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése

Mit kell tenni a vízilétesítmények megépítése után azok használatbavételéhez,
üzemeltetéséhez?
A vízilétesítmények megépítését követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a
területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.
Kinek kell kérelmezni a vízjogi üzemeltetési engedélyt?
A vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérelmezni, aki a vízhasználattal járó jogokat és
kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés
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Mit tartalmazzon a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem?
A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
b) a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozat, az engedély vagy a
vízkönyvi nyilvántartás számát;
c) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély
jogosítottjának) eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés jogcímét,
a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;
d) a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot
tartalmazó (a vízilétesítményre vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is
rögzítő tervdokumentáció nyolc példányát;
e) a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre vonatkozó
nyilatkozatot a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;
f) a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a
próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;
g) a jogszabályban meghatározott esetben a létesítmény műszaki átadás-átvételére
vonatkozó jegyzőkönyvet;
h) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt, illetőleg
engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
i) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén
amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani
naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani naplót és az 5. melléklet
I/A. pontja szerinti műszaki dokumentációt,
az előbb nem említett esetekben a 5. melléklet I/B. pontja szerinti műszaki
dokumentációt;
j) azok megnevezését, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét a megvalósított
vízimunka, vízilétesítmény üzemeltetése érinti (az érdekeltség megjelölésével), az
esetleges kártalanítással kapcsolatos vagy egyéb fizetési kötelezettségekre vonatkozó
megállapodás csatolásával;
k) ha a tervezett vízilétesítmény vagy vízhasználat a felek szerződésén, illetőleg hatósági
határozaton alapuló vízvezetési szolgalom útján valósult meg - különösen a létesítési
engedély jogosítottjának, valamint az üzemeltető személyének eltérése esetén - az
üzemeltetéssel összefüggő és a szolgalom gyakorlásával járó használati korlátozások
tartalmát, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez szükséges adatokat;
l) a csatlakozással megvalósított vízilétesítmény esetén azt a nyilatkozatot, hogy a
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 3. §-ában megjelölt és közölt adatok - ideértve a
csatlakozással megvalósult vízilétesítményekre vonatkozó megállapodást változatlanok, vagy ellenkező esetben az eltérésre vonatkozó megállapodásokat,
illetőleg tervdokumentációt;
m) ha a védőterület kijelölése kapcsán a vízügyi hatóság - a vízjogi létesítési engedélyben
a védőterület kialakítására vonatkozó - külön kötelezettségeket határozott meg, ennek
teljesítésével
kapcsolatos
nyilatkozatot
a
védőterületet
meghatározó
tervdokumentációra történő utalással;
n) az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó
nyilatkozatot.
Fontos!
Az öntözéshez szükséges talajvédelmi terv elkészítése időigényes és tenyészidőszakhoz
kötött, ezért annak elkészítéséről időben intézkedni kell!
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Fontos!
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a
jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi
sajátosságai alapján változhat.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- 72/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

Hogyan folyik az üzemeltetési engedélyezési eljárás a továbbiakban?
Az ügyintézési határidőre a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásnál bemutatott
rendelkezéseket kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő ebben az esetben is 45 nap.
A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához is igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
melynek mértéke a vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a.
Az eljárás során minden esetben be kell vonni a talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi,
megyei kormányhivatalt.
Az érintettség esetén bevonandó szakhatóságok a következők:
– Amennyiben a létesítési engedély alapján megépült vízilétesítmény termőföldön
megvalósult meg, a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatal,
– Ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett
természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi
tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal,
– Ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a
települési önkormányzat jegyzője.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 6. pontja,
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. c), d), f), g) pontja

Mire jogosít fel a vízjogi üzemeltetési engedély?
A vízjogi üzemeltetési engedély a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély
érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére jogosít fel, az engedélyben meghatározott
feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban
meghatározott kötelezettségek mellett.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége és hatálya?
A vízjogi üzemeltetési engedély határozott ideig érvényes.
Az engedély hatályát a hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés
rendelkezéseire figyelemmel állapítja meg.
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Fontos!
A más (azaz nem az engedélyes) tulajdonában lévő földterületek esetén a vízjogi üzemeltetési
engedély hatályára vonatkozóan korlátozó tényező az öntözéssel érintett területekre
vonatkozó rendelkezési jog (földhasználat) időtartama.
Az engedély hatálya az engedélyes kérelmére az engedély érvényességi idején belül
meghosszabbítható.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés
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Hosszabb távú, ideiglenes létesítményekkel történő öntözés vízjogi
engedélyezése
Milyen engedély szükséges?
Abban az esetben, ha a mezőgazdasági területet hosszabb időtartamig (nem egy nyáron
keresztül), kizárólag ideiglenes létesítményekkel (szivattyú és mobil öntözőberendezések)
kívánjuk öntözni, azaz amikor nem kerülnek fix létesítmények (földfelszín alatti csővezeték,
kiépített vízkivételi hely, fix öntözőberendezés) telepítésre, úgy kizárólag a vízkivételre kell
vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatóságtól.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet,
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet.

Ki a kérelmező?
A vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérelmezni, aki a vízhasználattal járó jogokat és
kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés

Mit tartalmazzon a kérelem?
A hosszabb távú, ideiglenes létesítményekkel történő öntözés engedélyezéséhez szükséges
vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
b) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély
jogosítottjának) eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés jogcímét,
a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;
c) a tervdokumentáció nyolc példányát, amely a következőket tartalmazza:
1. műszaki leírás
a) az öntözőtelep helye és területe,
b) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület
növénykultúrája,
c) a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet
adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet
adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,
d) az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató
megnevezése,
szelvényszáma
vagy
szakaszhatárainak
szelvényszáma, valamint a vízfolyás, tó, holtág, tározó
maximális-minimális
vízszintje,
illetőleg
a
csatorna
üzemvízszintje,
e) a használt vagy tisztított szennyvizet leadó üzem, telep
megnevezése, helye (lokalitása), a leadott víz jellege,
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a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m3/év), valamint
csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb
időtartama,
g) a lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadójának
megnevezése, a torkolati szelvényszám megjelölésével, a
legnagyobb vízhozama és ennek várható ideje,
h) a mobil öntözőberendezés rövid ismertetése,
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000-1:100 000 méretarányban,
amely feltünteti
a) a magassági adatokat,
b) az öntözendő területnek és a közvetlen környéknek az öntöző-,
belvízcsatornáját,
c) a legközelebbi település belterületének határvonalát;
3. részletes (rétegvonalas) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely
feltünteti
a)
az öntözendő terület rétegvonalát (felületi öntözési módnál),
b)
a mobil öntözőberendezés elhelyezését,
c)
az érintett vízfolyásokat, belvízcsatornákat, valamint a többi víziés egyéb létesítményeket;
4. a talajvédelmi terv;
d) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt, illetőleg
engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
e) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén
ea) amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani
naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani naplót és az 5. melléklet I/A.
pontja szerinti műszaki dokumentációt,
eb) az ea) pontban nem említett esetekben az 5. melléklet I/B. pontja szerinti
műszaki dokumentációt;
f) az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó
nyilatkozatot.
f)

Fontos!
Az öntözéshez szükséges talajvédelmi terv elkészítése időigényes és tenyészidőszakhoz
kötött, ezért annak elkészítéséről időben intézkedni kell!
Fontos!
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden engedélykérelem benyújtásakor meg kell vizsgálni a
jogszabályi feltételek teljesülését. A fent bemutatott engedélyezési terv tartalma az ügy egyedi
sajátosságai alapján változhat.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- 72/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) 6. §,
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. melléklet IV. pontja

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke és módja?
A vízhasználat mértékétől függően (a felhasználni kívánt vízkészletre vonatkozóan) a vízjogi
létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a.
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Fontos!
Ezen díjtétel összege nem tartalmazza a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásában
szakhatóságként résztvevő szervek eljárási díjait, azokat a kérelmezőnek külön meg kell
fizetnie.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró, vízügyi hatáskörrel rendelkező,
területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára átutalási megbízással – egyértelműen beazonosítható módon – kell teljesíteni, vagy
készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.
Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 3. melléklet
tartalmazza.

Fontos!
Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek
megfizetnie. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem
előterjesztéséhez mellékelni kell.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(4) bekezdése,
1. melléklet 6. pontja, 3. melléklete

Ügyintézési határidő?
A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban az érdemi hatósági döntést a kérelem
megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba
bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
a)
a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
b)
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
c)
a szakhatóság eljárásának időtartama,
d)
az eljárás felfüggesztésének időtartama,
e)
a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
f)
a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
g)
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak
kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési
meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
h)
és amit a Ket. 33. § (3) bekezdése felsorol.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
- Ket. 33. § (1) és (8) bekezdés
- 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés
- Ket. 33. § (3) bekezdés
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Mely szakhatóságok vesznek részt az eljárásban?
Amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, a következő
szakhatóságokat kell bevonni:
– ha a vízhasználat vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem
egységes környezethasználati engedély köteles - annak elbírálására, hogy a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek és
létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás, a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalt (Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály),
– amennyiben az öntözés a termőföldön valósul meg, a talajvédelmi hatáskörében eljáró
fővárosi, megyei kormányhivatalt (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály),
– ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként
nem vizsgálta és az eljárás termőföldön megvalósuló vízilétesítmény engedélyezésére
irányul, - a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés
kérdésében - az első fokú eljárásban a földvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalt,
– ha az öntözéssel érintett terület külterületet, belterületen országos jelentőségű védett
természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi
tájértéket közvetlenül érinti a természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi, megyei
kormányhivatalt (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály),
– ha az öntözéssel érintett terület helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a
települési önkormányzat jegyzőjét.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

Mire jogosít fel a vízjogi üzemeltetési engedély?
A vízjogi üzemeltetési engedély a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély
érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére jogosít fel, az engedélyben meghatározott
feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírásokban
meghatározott kötelezettségek mellett.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége és hatálya?
A vízjogi üzemeltetési engedély határozott ideig érvényes.
Az engedély hatályát a hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés
rendelkezéseire figyelemmel állapítja meg.
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Fontos!
A más (azaz nem az engedélyes) tulajdonában lévő földterületek esetén a vízjogi üzemeltetési
engedély hatályára vonatkozóan korlátozó tényező az öntözéssel érintett területekre
vonatkozó rendelkezési jog (földhasználat) időtartama.
Az engedély hatálya az engedélyes kérelmére az engedély érvényességi idején belül
meghosszabbítható.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés
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1. melléklet
2016. január 15-én hatályos jogszabályok listája

A közigazgatási hatósági eljárás
2004. évi CXL. törvény (Ket.)

és

szolgáltatás

általános

szabályairól

szóló

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről
és mellékleteiről
13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól
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2. melléklet
A vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező
fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok
illetékességi területe és elérhetősége
1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd,
Csáfordjánosfa, Csér, Csikvánd, Egyházasfalu, Fenyőfő, Gyalóka, Gyarmat, Iván, Lázi,
Répcevis, Románd, Sikátor, Sopronhorpács, Szakony, Szerecseny, Veszprémvarsány, Und,
Zsira közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye - kivéve Szárliget közigazgatási területét, a Duna parti
településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét az Ipoly
torkolattól a folyásirányban lefelé.
c) Vas megyéből Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Rábapaty,
Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területe.
d) Veszprém megyéből Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltő,
Várkesző közigazgatási területe.
Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: 96/ 500-077 (ügyfélszolgálat), 96/500-078 (vezető)
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://gyor.katasztrofavedelem.hu/
2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Budapest főváros teljes közigazgatási területe.
b) Pest megye - kivéve Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós,
Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős,
Törtel, Újszilvás közigazgatási területét.
c) Nógrád megye teljes közigazgatási területe.
d) Heves megyéből Apc, Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes,
Zagyvaszántó közigazgatási területe.
e) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam
(középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe, amelyek a folyam folyásirányát
tekintve a dunaföldvári híd felső éléig helyezkednek el.
f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi)
medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.
Elérhetőség:
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: (36-1) 459-24-76, (36-1) 459-24-77, (36-1) 459-24-60
E-mail: fkititkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/
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3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Bács-Kiskun megye - kivéve Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza,
Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kecskemét, Kelebia,
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kiskunfélegyháza, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás,
Lakitelek, Móricgát, Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Szentkirály
(Lászlófalva), Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Tompa, Városföld, Zsana közigazgatási
területét, továbbá Baja város és Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára
eső részét.
b) Baranya megyéből Homorúd közigazgatási területe, Mohács város közigazgatási
területének a Duna bal partjára eső része, továbbá a Duna-parti településeknek a Duna folyam
(középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe.
c) Tolna megyéből Báta közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része, továbbá a
Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe.
Elérhetőség:
Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.
Telefon: 79/ 521-240
E-mail cím: bacs.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://bacs.katasztrofavedelem.hu/
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Fejér megye teljes közigazgatási területe - kivéve a Duna parti településeknek a folyam
(középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.
b) Veszprém megye - kivéve Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter,
Magyargencs, Malomsok, Marcaltő, Várkesző közigazgatási területét.
c) Tolna megye - kivéve Attala, Báta közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része
Csikóstőttős, Jágónak, Kaposszekcső, Kapospula, Lápafő, Nak közigazgatási területét,
Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét, Várong közigazgatási területét, továbbá
Kismányoknak és Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint a
Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási
területét.
d) Somogy megyéből Balatonszabadi, Balatonvilágos, Kánya, Siófok (Balatonkiliti), Siójut,
Tengőd közigazgatási területe, valamint a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi
partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.
e) Baranya megyéből Ófalu területe, továbbá Hidas közigazgatási területének a Völgységi
patak bal partjára eső része.
f) Bács-Kiskun megyéből Baja város és Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb
partjára eső része.
g) Győr-Moson-Sopron megyéből Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd,
Csikvánd, Fenyőfő, Gyarmat, Lázi, Románd, Sikátor, Szerecseny, Veszprémvarsány
közigazgatási területe.
h) Komárom-Esztergom megyéből Szárliget közigazgatási területe.
i) Zala megyéből a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt
területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.
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Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Telefon: 06/22/514-318-as és a 06/70/443-9349
E-mail: fejer.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://fejer.katasztrofavedelem.hu
5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Baranya megye - kivéve a Duna-parti településeknek a Duna folyam (középvízi) medrébe
nyúló, tartozó közigazgatási területe, Homorúd, valamint Ófalu közigazgatási területét,
továbbá Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső részét, valamint
Mohács közigazgatási területének a Duna bal partjára eső részét.
b) Somogy megye - kivéve Balatonszentgyörgy, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Csákány,
Főnyed, Hollád, Iharosberény, Inke, Kánya, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Őrtilos,
Pogányszentpéter, Sávoly, Siófok (Balatonkiliti), Siójut, Somogysámson, Somogysimonyi,
Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Tapsony, Tengőd, Tikos, Varászló, Vése, Vörs
közigazgatási területét, továbbá Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére
eső részét Horvátkút lakott hellyel, a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi
partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.
c) Tolna megyéből Attala, Csikóstőttős, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Lápafő, Nak,
Várong, Váralja, továbbá Kismányok és Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi
patak jobb partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 7627 Pécs, Engel János utca 1.
Telefon: (72) 514-860
E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://baranya.katasztrofavedelem.hu/
6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Vas megye - kivéve Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápoc,
Rábapaty, Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területét.
b) Zala megye teljes közigazgatási területe.
c) Győr-Moson-Sopron megyéből Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, Iván,
Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und, Zsira közigazgatási területe.
d) Veszprém megyéből Kemeneshőgyész, Magyargencs közigazgatási területe.
e) Somogy megyéből Balatonszentgyörgy, Csákány, Főnyed, Hollád, Iharosberény, Inke,
Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Őrtilos, Pogányszentpéter, Sávoly, Somogysámson,
Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Tapsony, Tikos, Varászló, Vése, Vörs
közigazgatási területe, valamint Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére
eső része Horvátkút lakott hellyel.
Elérhetőség:
Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.
Telefon: 94/506-700
E-mail: vas.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://vas.katasztrofavedelem.hu/
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7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve Nyírlugos, Penészlek, Szorgalmatos, Tiszadada,
Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári települések közigazgatási
területét, Balsa, Dombrád, Ibrány, Timár, Tiszabercel, Tiszakanyár, Tiszatelek,
Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét, Rakamaz közigazgatási területének a
Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út
által alkotott vonaltól délre eső területét.
b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Cigánd, Kenézlő, Tiszakarád, Zemplénagárd
közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.
c) Hajdú-Bihar megyéből Téglás közigazgatási területe, valamint Nyíradony közigazgatási
területének északi része.
Elérhetőség:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14
Telefon: 42/598-930, 42/594-609
E-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kivéve Ároktő, Cigánd, Hejőkürt, Kenézlő, Oszlár,
Révleányvár, valamint Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,
Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440
fkm szelvénye alatt), Tiszacsermely, Tiszadorogma, Tiszakarád, Tiszakeszi, Tiszapalkonya,
Tiszatardos, Tiszatarján, Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső
részét, Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét, Tokaj és
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Balsa, Dombrád, Ibrány, Timár, Tiszadada,
Tiszabercel, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszakanyár, Tiszalök, Tiszatelek, valamint
Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
c) Heves megye - kivéve Apc, Átány, Boldog, Erdőtelek, Hatvan, Heréd, Heves,
Hevesvezekény, Kerekharaszt, Kisköre, Lőrinci, Nagykökényes, Pély, Tarnaszentmiklós,
Tenk, Tiszanána, Zagyvaszántó közigazgatási területét, Kömlő közigazgatási területének a
Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét, Poroszló közigazgatási területének a Kisköreitározó területére eső részét, Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és
a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét, valamint a Kiskörei-tározó területére eső
részét.
d) Hajdú-Bihar megyéből Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső
része.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, közigazgatási
területe, továbbá Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal
partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.
Telefon: +36 46 517 359
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://baz.katasztrofavedelem.hu/

26

9. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Hajdú-Bihar megye - kivéve Téglás közigazgatási területét, Nyíradony közigazgatási
területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső
részét, Komádi és Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét, Darvas közigazgatási
területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt, Zsáka közigazgatási területének a Kállócsatorna jobb partjára eső részét.
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Nyírlúgos, Penészlek, Szorgalmatos, Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada
közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Nyírbéltek közigazgatási területének
délnyugati része, valamint Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz
községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső
területe.
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tokaj, Tiszatardos, Tiszaújváros, Tiszapalkonya,
Oszlár, Hejőkürt, Tiszatarján, Tiszakeszi, Ároktő, valamint Tiszadorogma közigazgatási
területének a Tisza bal partjára eső része.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól
északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része, Tiszaigar
közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része, Tiszaörs
közigazgatási területének északkeleti része, Nagyiván közigazgatási területe, Kunmadaras
közigazgatási területének keleti része, Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Németér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámterét és töltését érintő része.
e) Békés megyéből Bucsa közigazgatási területe, Ecsegfalva közigazgatási területének
északkeleti része, Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső
része, Biharugra és Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára
eső része.
Elérhetőség:
Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
Telefon: (+36-52) 521-912
E-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://hajdu.katasztrofavedelem.hu/
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, Nagyiván
közigazgatási területét, továbbá Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a
Tarna patak bal partjára eső részét, Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a
Hortobágy-Berettyó bal oldalára eső részét, Kunmadaras közigazgatási területének a keleti
részét, Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a
Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét, Tiszaigar közigazgatási területének a
Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét, Tiszaörs közigazgatási területének
északkeleti részét, Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső
részét, Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármas-Körös
bal partjára eső részeit, Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső
részét, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára
eső részét, valamint Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.
b) Heves megyéből Átány, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Pély,
Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána közigazgatási területe, továbbá Kömlő közigazgatási
területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső része, Poroszló közigazgatási
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területének a Kiskörei-tározó területére eső része, Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási
területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső része, valamint a
Kiskörei-tározó területére eső része.
c) Békés megyéből Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára
eső része.
d) Csongrád megyéből Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső
része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része.
e) Bács-Kiskun megyéből Lakitelek, Szentkirály (Lászlófalva), Tiszakécske közigazgatási
területe, Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.
f) Pest megyéből Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós,
Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős,
Törtel, Újszilvás közigazgatási területe.
g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a
Kiskörei-tározó területére eső része.
Elérhetőség:
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-040
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://jasz.katasztrofavedelem.hu/
11. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Csongrád megye - kivéve Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára
eső részét, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső
részét.
b) Bács-Kiskun megyéből Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos,
Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kecskemét, Kelebia, Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Móricgát,
Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana
közigazgatási területe, valamint Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső
része.
c) Békés megyéből Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Dombegyháza,
Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota,
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka,
Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási területe.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal
partjára eső része, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös
bal partjára eső része, Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 721, Szeged, Felső-Tisza part 17.
Telefon: +36-62 / 549-340
E-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/
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12. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Békés megye - kivéve Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca,
Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyháza,
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza,
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza közigazgatási területét, Biharugra közigazgatási
területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét, Ecsegfalva közigazgatási területének a
Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső
részét, Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,
valamint Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal
partja közé eső részét.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Mezőtúr közigazgatási területének a HortobágyBerettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és
a Hármas-Körös bal parti része, valamint Túrkeve város közigazgatási területének a
Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része.
c) Hajdú-Bihar megyéből Komádi és Kőrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös
bal partjára eső része, Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Telefon: (+36-66) 549-470
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://bekes.katasztrofavedelem.hu/
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3. melléklet
A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámai

Előirányzat-felhasználási
számlák megnevezése

Eljáró szerv

Belügyminisztérium Országos
10023002-00283494-00000000
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
10024003-00283559-00000000
Igazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
10025004-00283566-00000000
Igazgatóság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi
10026005-00283573-00000000
Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
10027006-00283580-00000000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
10028007-00283597-00000000
Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei
10033001-00283614-00000000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
10034002-00283621-00000000
Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
10045002-00283683-00000000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
10044001-00283676-00000000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000
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4. melléklet
A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértéke
(a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének kivonata)
A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárás fajtája

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)

2.Vízjogi létesítési engedély, fennmaradási engedély
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §]
2.1. Vízkárelhárítás, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve a vízkormányzást biztosító
zsilipek és duzzasztó művek vízilétesítményeit, továbbá a tavak, duzzasztóművek, vízkivételt
biztosító zsilipek, kisvízierőművek létesítését, fennmaradását is) - a beruházás bruttó költségéhez
igazodva létesítményenként
a) 0-10 000 000 Ft
200.000
b) 10 000 001-50 000 000 Ft
252.000
c) 50 000 001-100 000 000 Ft
360.000
d) 100 000 000 Ft felett
720.000
2.2. Vízhasználat
[Vgtv. 1. számú melléklet 23. pont], kivéve a 2.3-2.9. pontokban foglalt eseteket
a) 5 m3/nap mennyiségig
40.000
b) 5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig
50.000
c) 15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig
130.000
d) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig
160.000
e) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig
210.000
f) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig
300.000
g) 5000 m3/nap mennyiség felett
350.000
2.5. Öntözési berendezések engedélyezési eljárása, amennyiben azok
20.000
engedélyezése a 2.2. pontban meghatározott engedélyezéstől elkülönült
eljárás keretében történik
3. Vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom alapítása - az érintett
7.000/ingatlan
ingatlanok számához igazodva
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6-7. §,
2011. évi CCIX. törvény 80. §]
6. Vízjogi üzemeltetési engedély (kivéve a 7. pont)
A
vízjogi
létesítési
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §]
engedélyre megállapított
díjtételek 80%-a
7. Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély
5.000
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (12)-(13) bekezdés]
8. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása
A vízjogi üzemeltetési
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 13-14. §]
engedélyre megállapított
díjtétel 50%-a
15. Mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkút vízjogi
A vízjogi üzemeltetési
üzemeltetési engedélyének vagy fennmaradási engedélyének
engedélyre, fennmaradási
egyszerűsített eljárásban történő módosítása
engedélyre megállapított
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11/A. §]
díjtétel 25%-a
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5. melléklet
Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma
(a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. mellékletének kivonata)
I/A. A VÍZÜGYI HATÓSÁG ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES TERV TARTALMA
1. műszaki leírás
a) a felszín alatti vízhasználat; a vízigénybevételt, illetve a vízbesajtolást szolgáló
vízilétesítmény típusa, a vízhasználat minősítése (így például: köz-, magán) a
vízhasználat célja (így például: ivó-, ipari-, öntözési-, egyéb mezőgazdasági-,
fürdővízellátási, illetve energetikai-, kárfelszámolási-, bányászati hasznosítás) a
vízilétesítmény típusa (így például: fúrt-, ásott-, csápos-, sírkút, vagy galéria,
vagy forrás), a felszín alatti víz típusa (így például: partiszűrésű-, talaj-, réteg-,
karszt-, hasadékvíz), továbbá a felszín alatti víz hőmérséklete (hideg- vagy
termál) helye [így például: közigazgatási egység, helyrajzi szám, EOV
koordináták, terepszint feletti magasság (m Bf.)];
b) a vízhasználat mértékadó kapacitása (mennyiségi, minőségi bontás, maximális
vízhozam, vízminőség-változás) l/percben és m3/napban, a vízminőség, a
vízkészlet és a vízhasználat szempontjából;
c) a vízhasználatra vonatkozó üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos);
d) a vízilétesítmény részletes műszaki leírása,
da) kutak esetében (a talpmélység, a béléscsövezés mélysége, átmérője, a
szűrőzés mélysége, átmérője),
db) kapacitás (l/perc, m3/nap, m3/év),
dc) vízhasználat módja (szabad kifolyású vagy szivattyús, ez utóbbi esetben
a szivattyú típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői),
dd) kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (így például a kútfejakna),
de) vízmérési és mintavételi megoldások,
df) egyéb jellemző műszaki adatok, méretek és metszetek;
e) a vízbázis védettsége, védőidom, védőterületek, védősáv
ea) a földtani viszonyok ismertetése (rétegsor tagolódása, kőzettani
kifejlődés, szerkezeti viszonyok);
eb) a vízföldtani modell ismertetése:
1. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani
paramétereit (porozitás, tárolási tényező, rétegvastagság,
transzmisszibilitás, vertikális áteresztőképességi együttható) a
felszíntől egészen a legmélyebb megcsapolási szint alatti
rétegcsoporttal bezáróan,
2. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani
paraméterei a felszíntől a legmélyebb megcsapolási szint alatti
rétegcsoportig,
3. a felszíni és a felszín alatti vízkészletek jellemző adatai, a felszín
alatti vizek utánpótlódási és áramlási viszonyai, a becsült
természetes, a vízkivétel üzembe helyezése előtt meglévő,
továbbá az üzemi állapotnak megfelelően,
4. a vizsgált teljes területen található, kimutatható hatással
rendelkező vízkivételek leírása, számításba véve a már legalább
elvi engedéllyel rendelkező tervezett vízkivételeket,
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5. a vizsgált terület felszín alatti vizei minőségi jellemzése az
érvényes műszaki szabályozások szerint (úgy, hogy a bemutatás
részletessége arányban legyen az egyes víztesteknek a tervezett
vízkivétel utánpótlódásában betöltött szerepével);
ec) a védőidomok, védőterületek meghatározásának bemutatása (a
szivárgáshidraulikai számítások ismertetése, beleértve a módszert, az
adatokat, a számítás, illetve a becslés során tett megfontolásokat és az
eredményeket olyan részletességgel, hogy megítélhető legyen a kijelölés
kellő alapossága és szakszerűsége, az inhomogenitások módosító
hatásainak figyelembevétele);
ed) a védőidomok, védőterületek leírása (ezek határoló vonalainak térképi
ábrázolása a földhivatal nyilvántartás egységeihez igazítva. A belső és
külső védőterületek ábrázolása az ingatlan-nyilvántartási térkép
másolatán, de legalább 1:4000-es méretarányban. Az ezen kívüli
területek ábrázolása 1:10 000-es, kivételes esetekben 1:25 000-es
méretarányú térképeken);
ee) a szennyezőforrások ismertetése a 3. számú melléklet szerinti
csoportosításban. (A vízkészlet állapotát befolyásoló létesítmények és
tevékenységek, a szennyezőforrások jelentőségével arányos bemutatása,
értékelve a vízkészletek állapotára gyakorolt hatásukat.);
ef) a biztonságba helyezéshez szükséges intézkedések bemutatása (beleértve
azok végrehajtásának tervezett módját, ütemezését és várható költségeit):
1. megfigyelőhálózat kialakítása, bővítése; üzemeltetésének,
valamint a területhasználatok figyelemmel kísérésének, az adatok
gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és értékelésének
rendje,
2. a térszín és a felszíni vízelvezetés rendezése,
3. a szennyezés veszélyével járó létesítmények, tevékenységek
korlátozása, átalakítása, megszüntetése,
4. a tényleges szennyezőforrások felszámolása,
5. a további (új) létesítmények telepítésére, a különféle
tevékenységek folytatására vonatkozó korlátozások, tiltások
(megkülönböztetve azokat a tevékenységeket, amelyeket tilos
végezni, vagy bizonyos feltételekkel fokozott ellenőrzés mellett
lehet folytatni, illetve esetileg lehet engedélyezni);
eg) javaslat a meglévő vízkivétel kitermelt vízmennyiségének módosítására,
a vízkezelési technológia megváltoztatására, a vízbázis esetleges
kiváltására, aktív vízbázisvédelemre (ha ezeket a biztonságba helyezés
szükségessé teszi).
f) szükség szerint a vízelvezetés módja és az elvezetett víz befogadója;
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10000 méretarányban, amely feltünteti a
vízbeszerzés helyét és szükség esetén a vízelvezetést a közcélú befogadóig;
3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban feltüntetve
a) a vízbeszerzési létesítmény(ek) közvetlen környezetének eredeti és a tervezett
állapotát a szükséges vízszintes és magassági adatokkal,
b) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,
c) a vízelvezetés nyomvonalát és befogadóját;
4. a vízbeszerzési létesítmény és csatlakozó létesítményei (kútfejakna, gépészet, a kútnak
vízellátó műbe tervezett bekapcsolás esetén a bekötésnek és műtárgyainak) általános
terve;
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5. a rendkívüli szennyezés elkerülését szolgáló kárelhárítási létesítmények és intézkedések
terve;
6. mélyfúrású kutak esetén a vízbeszerzési (vízföldtani) tervet.

I/B.) A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI
HATÓSÁGI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM.
RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
TERV TARTALMA
1
A kút helye:
.
megye
IRSZ, település
utca, házszám
Hrsz.
X=
Y=
Z=
EOV koordináta
2
Tulajdonos:
.
neve:
állandó lakóhelye:
személyi ig. száma:
3
Kútadatok:
.
talpmélység (m):
nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):
(m-m)
fúrt átmérő:
(m-m)
iránycső:
anyaga (PVC, acél)
csövezet:
anyaga (PVC, acél)
szűrőzött szakasz:
mélységköze (m-m)

(m-m)
(m-m)
átmérője (mm/mm)
átmérője (mm/mm)
átmérője (mm/mm)

4
Vízkiemelés:
.
módja:

kézi
3
kitermelni tervezett hozam (m /nap)
szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):

rakathossz (m-m)
rakathossz (m-m)
kialakítása, típusa

gépi:

5
Kútfejakna méretei (m): ………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………
Megjegyzés:
6
.....................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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