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1. A Ket. és az anyagi jogszabályok

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

törvény (Ket.)

2. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996.

(VI. 13.) KHVM rendelet (KHVM r.)

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)

4. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

(Vhr.)

5. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (Korm. Rend.)



2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez

 Az eljárás a kérelem hatósághoz érkezését követő napon indul. (Ket. 33. § (5) bek.)

 Illetékesség és hatáskör vizsgálata

 A benyújtott kérelem és dokumentáció tartalmi és formai ellenőrzése KHVM. 
r., valamint a Ket.-ben előírtak alapján:

• meghatalmazás (Ket. 40. § (2) bekezdés és 40/A §)

• díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat ellenőrzése
(KHVM r. 4. számú melléklet)

• közműnyilatkozatok, befogadói nyilatkozatok rendelkezésre állása (KHVM r.
2. § (1) bekezdés f) pontja)

• vízilétesítménnyel érintett ingatlanok feletti rendelkezési jogosultság
igazolásának ellenőrzése (KHVM r. 2. § (1) bekezdés h) és i) pontjai, valamint
a 2. § (2) bekezdése)

 Műszaki kellékek és mellékletek csatolása megtörtént-e, az alkalmazott műszaki
megoldások megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban, műszaki irányelvekben
vagy szabványokban előírtaknak (KHVM r. 1. vagy 2. számú melléklete), elegendő
példányszám került-e benyújtásra a dokumentáció (KHVM r. 2. § (1) bekezdés c)
pontja)



2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez

2.1. Egyéb eljárási cselekmények:

Civil szervezetek és egyéb érintett ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról a Ket.
alapján

Függő hatályú döntésben a Ket. 71/A. § (1)-(2) bekezdései alapján rendelkezni kell:

• ügyintézési határidő lejártának napjáról,

• határidő túllépés esetén a megfizetett díj és szakhatósági díj(ak) ügyfél részére történő
visszatérítéséről, valamint

• függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról
(Vgtv. 33/B. § (2))

Szakhatóságok bevonása (fontos megjegyezni, amennyiben a szakhatóság hatáskörének
hiányát állapítja meg, az eljárást megszüntető végzéssel egyidejűleg intézkedik a
megfizetett szakhatósági díj ügyfél részére történő visszatérítéséről)



3. Ügyintézési határidő

 Ügyintézési határidő: a Vgtv. 33/B. § alapján a kérelem beérkezését követő naptól
számított 45 nap úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatságok a megkeresést követő
21 napon belül adják meg állásfoglalásukat,

• Az ügyintézési határidőbe a  Ket. szerint bizonyos eljárási cselekmények ideje

nem számít bele (pl. hiánypótlás, szakhatóság, jogsegély stb.)

• Belföldi jogsegély esetén Ket. 26. § (5) a) 15 nap (illetékességi területen kívül

esik, az ügyfél jogos érdeke ezt kívánja); (5) b) 5 nap (más hatóság)

 A döntés meghozatalhoz 2 hónap áll rendelkezésre (Ket. függő hatály)

 Vízügyi hatóság, mint szakhatóság: Ket. 33.§ (8) alapján 15 nap

KIVÉTEL ÉPÍTÉSI, ÖSSZEVONT ÉPÍTÉSI, ENGEDÉLY HATÁLYÁNAK
MEGHOSSZABBÍTÁSA, FENNMARADÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁS 21 NAP 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C.§ (4) (312/2012. (XI. 8.)

(300 m2 alatti épület építése csak bejelentés köteles)



4. Gyakori hiányosságok 

4.1. KHVM szerinti kötelező mellékletek:

 Meghatalmazás (képviselet igazolása) eredeti vagy hiteles másolat

 A tervdokumentáció KHVM r. szerinti 8 példánya

 Nyilatkozat szolgáltatási díj megfizetéséről (KHVM r. 2. § (1) bek. j) pont)

 A szakhatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő díjat (népegészségügyi, bányászati,

talajvédelmi, földvédelmi, erdészeti, hajózási) mindig a szakhatóság számlaszámára

kell utalni, de az eljáró hatóságnak kell megküldeni a befizetési bizonylatot az

ügyiratszámra hivatkozva. A hatóság csak akkor keresheti meg a szakhatóságot, ha a

díjmegfizetés és annak igazolása az eljáró hatóság felé megtörtént.

 Közműnyilatkozatok

 Ingatlan feletti rendelkezési jogosultság igazolása: tulajdonosi hozzájárulás a KHVM

rendelet szerint nem elegendő

• Megállapodás

• Szolgalmi megállapodás (saját cél vagy közcél)



4. Gyakori hiányosságok

4.2. Felszín alatti vizilétesítmények (kutak) engedélyeztetése:

 KHVM r. 2. számú melléklet 1/A. dd) pontjában nevesített kapcsolódó

műtárgyak és paraméterei (pl. kútfejakna, szerelvények)

 Üzemi jellemzők (m3/nap, m3/év felbontásban) 6. § h) pontja

 Lekötni kívánt vízmennyiség rendelkezésre állásáról a vízügyi igazgatóság

nyilatkozata

 Kút számított hatásterülete (más vízkivételi művet vagy ingatlant érint-e)



4. Gyakori hiányosságok 
4.3. Az eljárás során felmerült általános hiányosságok:

 Érintett vízfolyás kezelőjének az adott eljárásra alapozott hozzájáruló nyilatkozata.

 Termőföld érintettség esetén: más célú hasznosítást engedélyező ingatlanügyi jogerős

hatósági határozat megküldése szükséges  ennek hiányában a Ket. 32. § (1) bek.

alapján a hatóság az eljárást köteles felfüggeszteni.

 Amennyiben a vízilétesítmény termőföld minőségű ingatlan érint, fentiek alapján a

hatóság az eljárás megindításakor függő hatályú döntés meghozatalát a Ket. alapján

mellőzi.

2016. július 1-től a Ket. 71./A § (4) bek.-e módosul és kiegészül egy további

(4a) bekezdéssel

 Vízhasználat jellege



5. Ügyintézői munka elősegítése

 A beruházással érintett ingatlanok adatai az alábbi táblázatos formában kerüljön

feltüntetésre a tényállás tisztázása érdekében:

Helyrajzi szám Művelési ág Tulajdonos Kezelő Vízilétesítmény

 Amennyiben az érintett ingatlan több alrészletből áll, pontosan meg kell jelölni, hogy a

létesítmény mely alrészletet érinti.

 Részletes helyszínrajz (jól láthatóan feltüntetve az ingatlanhatárokat, a helyrajzi

számokat és a vízilétesítményt)

 Átfolyásos tavak esetében a továbbvezetett víz mennyiségével kapcsolatos egyeztetés az

üzemeltetők között.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Elérhetőség:
96/518-297


