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Vonatkozó 
jogszabályok

Eljáró hatóság
I. fok             II. fok

Ügyintézési 
határidő

Eljárási illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási 

díj

Elvi vízjogi engedély kiadása a 
vízjogi engedélyezési 

kötelezettség alá tartozó 
vízhasználat, vízimunka és 

vízilétesítmény műszaki 
tervezéséhez 

 Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá 
tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki 
tervezéséhez.

A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését 
megelőzően elvi vízjogi engedély kérhető, amely az építtető által a 
tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki 
megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka 
elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat 
gyakorlására nem jogosít.(nem kötelező)

1995. évi LVII. 
törvény 28. § (2) 

bek.,  72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 

2. § 

megyei 
igazgatóság

A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 1. § Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez
a) a tervezett műszaki megoldásnak - e rendelet 1. számú melléklete szerinti - ismertetését,
b) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 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,
c) a megbízás alapján eljáró tervező esetén a megbízás másolatát vagy az arról szóló igazolást
kell csatolni.

33/2005. (XII.27.) 
KvVM rendelet 1. sz. 
melléklet 22. pont 
szerint 60,000,- Ft

Vízjogi létesítési engedély 
kiadása vízimunka 

elvégzéséhez, vízilétesítmény 
megépítéséhez, átalakításához, 

megszüntetéséhez

Vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött 
tevékenységektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve 
vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez 
(létesítési engedély).A vízjogi létesítési engedély az abban 
meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett 
feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, 
vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a 
vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi 
üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb 
hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

 1995. évi LVII. 
törvény 28. § (1) 

bek., 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet. 

3. § (1) bek.

megyei 
igazgatóság

a kérelemhez csatolni kell:
-az engedélyezési tervek 2. számú melléklet szerinti nyolc példányát, tervezői jogosultság igazolását;
-közmű nyilatkozatát, hozzájárulását;
-adott estben a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot;
-az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását;
-ha az ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona — a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának esetét kivéve — az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolását, 
vízilétesítmény megvalósítása esetén a földtulajdonossal kötött megállapodást.

4. § (1) Ha a vízjogi engedélyezési eljárás során kérelemre vagy a vízbázis biztonságba helyezése érdekében hivatalból indult eljárásban védőidomot, védőterületet vagy védősávot kell kijelölni, a vízjogi létesítési engedély iránti 
kérelemhez csatolni kell, illetőleg a kijelölést elrendelő határozat teljesítése érdekében be kell nyújtani:
a) felszín alatti vízbázis tervezett igénybevétele esetén a 2. számú melléklet I. fejezetében meghatározott adatokat, és megjelölt tartalmú tervdokumentációt;
b) a tervezett védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, valamint azok jogosultjainak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott 
adatait;
c) a b) pontban érintett ingatlanoknak a tulajdoni lap szerint nyilvántartott adataira (így például művelési ág, művelés alól kivett terület) és az ingatlan tényleges használatára, hasznosítására figyelemmel, a hasznosításba vont 
vízkészlet biztonságban tartásával összefüggő - külön jogszabály szerint megállapítható - használati korlátozások tartalmára vonatkozó javaslatot;
d) a védőterület kialakítása, a hasznosításba vont vízkészlet biztonságba helyezése érdekében, a használati korlátozásokon túlmenően szükséges intézkedésekre, építmények átalakítására, megszüntetésére vagy építési tilalom 
elrendelésére vonatkozó javaslatot;
e) igénybe vett felszín alatti vízbázis utólagos biztonságba helyezése érdekében a védőidom, a védőterület, a védősáv kijelöléséhez - a 2. számú melléklet I. fejezete 1. e) pontjára és 3. számú mellékletére is figyelemmel - a 
műszaki leírásnak tartalmaznia kell a vízbázis igénybevételével és a vízilétesítmény üzemeltetésével összefüggő feltárt állapotot, továbbá a 2. számú melléklet I. fejezete a) pontja szerinti adatokat és tervdokumentációt,
f) a védőidom, a védőterület kijelölésével érintett használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges, külön jogszabály szerint meghatározott megjelölését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a kérelemhez mellékelni kell a tervezett védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok tulajdoni lapjának másolatát, a helyszínrajzot, valamint az érintett ingatlanokat ábrázoló 
ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát. Ha az ügyfél a kérelemhez a tárgyi adatokat nem mellékeli, akkor a hatóság a kérelem elbírálása érdekében, adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető 
ingatlanügyi hatósághoz.
   
A tervdokumentáció részletes tartalmát a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

33/2005. (XII.27.) 
KvVM rendelet 1. sz. 
melléklet 24. pont 
szerint a létesítmény 
fajtájától függően 
eltérő

Vízjogi üzemeltetési engedély 
kiadása vízhasználat 

gyakorlásához, vízilétesítménye 
használatbavételéhez 

(összefoglalóan: 
üzemeltetéséhez) 

 Vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött 
tevékenységektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve 

vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez 
(létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, 

üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési 
engedély).

  Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez  
vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni. 

 A vízjogi üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott 
feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági 

előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett – feljogosít a 
vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje 

alatt annak üzemeltetésére.

1995. évi LVII. 
törvény. 28. § (1) 
bek., 72/1996. (V. 

22.) Korm. rendelet  
5. § (1) bek.

megyei 
igazgatóság

A 18/1996. KvVM rebdelet alapján vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza
az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozat, az engedély vagy a vízkönyvi nyilvántartás számát;
a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;
a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt, illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
a vízkivételi művek külön jogszabály szerinti alapállapot vizsgálatának adatait;
azok megnevezését, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét a megvalósított vízimunka, vízilétesítmény üzemeltetése érinti (az érdekeltség megjelölésével);
ha a tervezett vízimunka, 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.

33/2005. (XII.27.) 
KvVM rendelet 1. sz. 
melléklet 28. pont 
szerint A vízjogi 
létesítési engedélyre 
megállapított díjtétel 
80%-a


	vízügy

