
az enged6ly n6lkiil frirt v

A vizgazd6lkod6srol szolo I
Orszitggyiles 2020. 6vben i
0l . napj6val l6pett hat6lyba. A
birsag megfizetese alol azal
nelktil vagy enged6lytol elt6
(6sott vagy firrt krit), ha a

eljrirrlst 2023, dece
megad6s6nak feltetelei fenn6ll

Vizjogi enged6ly a kutak
megsziintet6s6hez sziiks6ges
vizjogi enged6ly n6lkiil
megval 6s itasra, fen n m a ra

A jogszab6ly nem tesz ktilon
utolagos enged6lyez6s6nek
hat6s6gi j ogkcirrel rendelkezo
rendelkezo fov6rosi, 6s a kijel
tovabbi akban : katasztro favede

A vizgazdtilkod6si hatos6gi
Kormdnyrendelet (a tov6bbi
jegy zo en ged6lye szii ks6ges,

. a krit nem 6rint ka
alatti,

. a krit 6piilettel rendell

. magdnszem6ly a k6rel

. a kft hrizi iv6vizig6ny

. a krit nem gazdasfgi c

Amennyiben az eloz6 feltdte
jegyzii, hanem a katasztr6fa
fennmaraddsi engedelyezdsi eli

Gazdas6gi c6hi vizig6nynek
meghalado vizigeny. A gazd
az 6llatitat6s is, amennyiben
elegfti ki, azaz avizhasznillatir

A fennmarad6si enged6lyezdsi
tervezoi jogosultsirygal lkezci szak6rt6vel

TSj6koztat6s

6sott kutak enged6lyeztet6s6vel kapcsolatosan

5. dvi LVII. torv6nyt (a tov6bbiakban: Vgtv.),az
L6telten m6dositotta, mely modosit6s Z02O.jflius
m 6dos f t6s 6rtelm 6ben m ente s il a v izgazd6lkod6s i

to, aki 2020.jirlius 01-jdt megel6z6en enged6ly
l6tesitett vizkiv6telt biztosft6 vizil6tesitm6nyt

izjogi fennmaradfsi enged6lyez6si
ber 3l-ig k6relmezi, ds az enged6ly

it6s6h ez, ftalakitirs6 h oz, iizem e ltet6s6 h ez 6s
Abban az esetben, ha a vizkivltelt biaosit6 kirt
rtilt meg6pit6sre, vagy att6l elt6roen keri.ilt
enged6lyt kell k6rni.

5get a vfzkiv6telt biztosito kutak kozott, igy ezek
t6skiire megoszlik a helyi vizgazdillkod6si

egyz6, illefve a vizigyi 6s vizv6delmi hat6skorrel
)lt megyei katasztr6fav6delm i igazgat6sigok (a
mi igazgat6s6g) kiiziitt.

jogkor gyakorl6s6r6l szol6 72ltgg6. (y.22.)
kban: Korm. rendelet) alapj6n cisszefoglalva a

;- vagy rftegvizet, 500 m3/6v vfzig6nybev6tel

ingatlanon van,
ez6,

k koztil llrirmelyik nem teljesiil, akkor nem a
6delmi igazgat6sfg hatfskiir6be tafiozik a kft
r6sa!

s a hiztartdsi ig6nyek kiel6git6s6t szolgflja;
ri vizi96nyt szolgfl.

inostil minden, a hintartitsi ig6nytol eltero, azt
1i_ cdlir v izigenybe beletart ozhat a locsol 6s, v agy
el az enged6lyes nem a sajit hintarr6si igenyJit
I gazdasilgi haszonn al jiro tev6kenys "glr"gr.

lj6r6s ir6nti k6relem benytij t6sa elott szakteruleti
tervdokument6ci6t kell



k6szittetni a vizjogi en

tartalmirol szolo 4112017. (XI
szerint.

Az elj6r6s mentes azigazga

A kerelemhez csatolni kel
j ogo su lts6 gitt igazolo igazolit

A fennmarad6si enged6lyez6si
Katasztr6favddelm i lgazga
veszelyeztet karszt- vagy r6te

Csak a szakhatos6gi hozzirjit
a jegyzo fennmaradrisi engede

Aki 2023. december 31-ig
n6lkiil fiirt kritra, annak
fizetni. A term6szetes szem6l
a 300 000 forintot.

Kdrem sziveskedjenek tanul
Helyettes Allamtitkrirs6g csatc

B orsodb6 ta, 2020 . szeptember

5lyez6si elj6rSshoz sziiks6ges dokument6cio
.29.) BM rendelet (a tov6bbiakban: BM rendelet)

szo196ltat6si dijfizet6si kiitelezetts6g a16l!

a tervdokument6ciot 6s a tervezo m6moki
kat a BM rendelet szerint.

lj6r6s sor6n szak6rtok6nt be kell vonni az illet6kes
ot annak meg6llapitisdra, hogy a kirt nem

izkeszletet.

6s, valantint a szak6rtoi v6lemdny esetdn adhat ki
!

em k6r fennmaradisi enged6lyt az enged6ly
. janufr 1-t6l vizgazdirlkodfsi birsfgot kell

re kiszabott blrs6g iisszege nem haladhatja meg

yozni a BM Kcizfoglalkoztat6si 6s Viztigyi
t tajekoztatoj6t is.

,S,?ffimf#.1,,,*
jegyzo



A Beliigyminiszt6rium Kiizfi

tijfikoztat6ja a la

A vizgazditlkod6sr6l szolo I 995. 6v

meg6pit6sehez, 6talakit6sehoz. ri
sztiks6ges. A kor6bban engedely
egyariint meg kell k6rni az enged6l
7211996. (Y. 22.) Kormd:nyren

amelyek enged6lyez6s6t a telepii
hat6s6g a tertiletileg illet6kes ka.

kutak dont6 tobbs6ge ajegyz| en

Az enged6lyez6s egyik c6lja akutak
fenntarthat6 gazd6lkod6s (vagyis ne
az hosszfit6von a vizado retegek 6s

M6sr6szt f'elszin alatti vizeink min
kovetese is kiemelt cel annak erd
vizet haszn6ljuk. Egy rosszul meg
elcisegitheti. A m6r elszennyezci

szennyez6d6s terjed6s6nek meg6ll
l6tesitmenyek, amelyek az emberi
hozziertest ig6nyel. Az enged6lyez6

letesriljenek, azokat megfelel<i

enged6ly egyfaj ta mincis6gi garanci6t

Amennyiben a kritb6l kitermelt vize
cel[r iv6vizmiinek minrisiil. Uj saj6t
ivovizhiiozat nem iil rendelkez6

mincisegenek meg kell felelnie az iv
ha a vezet6kes iv6vi zellirttts kozbe
engedelyezhetci 6s toviibbhasznositha
szrir6sri vizet kitermelci kutakra adhat
mincisege Magyarors z6gon dont<i
iv6vizcel[r hasznosit6s eset6n kiemelt

oztat{si 6s Viziigyi Helyettes Alamtitk6rs696nak
i kutak vizjogi enged6lyez6si eljrlrrlsrir6l

2020, szeptember

LVIL torv6ny alapjrin a kutak vizil6tesitm6nyek, amelyek
emeltet6s6hez 6s megsztintet6s6hez vizjogi enged6ly
6lk{il l6tesitett, vagy enged6ly n6lki, tizemerci kutakra
t' A vizgazd6lkodrisi hatos6gi jogkor gyakorldsrir6l sz6l6
24. 5 (l) bekezd6se hatirozza meg azon kutak kriret,
onkorm6nyzat jegyzoje v6gzi, egy6b esetben az elj6r6

r6fav6delmi igazgat6s6g. A lakoss6gi felhasznil6si c6'i
lyezesi hat6skor6be tartozik.

gisztr6l6sa, amelyre a vizkeszletek mennyiseg6vel val6
nriljunk tribbet, mint amen nyi viz ut6npotlodik, mert

ezzel a krit kimeri.ilds6hez is vezet) miatt van sziiks6g.
;6gi viszonyainak, esetleges szennyez6d6s6nek nyomon
6ben is, hogy a megfeleki c6lra a megfelelci rnincis6gii
:pitett kirt a szennyezrides terjed6s6t nagy mert6kben
tt felszin alatti vizeink mincis6g6nek javit6sa, a

koltseges, hosszri folyamat. A kutak olyan mtiszaki
elcil rejtve nyerik ki a vizet a felszin al6l, 6pit6srik

m6sik c6lja, hogy a kutak hat6s6gi feltigyelet mellett
sal rendelkezii kritfur6 szakember k6szitse, igy az
jelent.

hdzi ivovizigeny kiel6git6s6re haszn6ljrlk, a krit saj6t
celir iv6vizmri csak ott letesithet6, ahol a krizmrives
,. Ivovizc6hi hasznosit6s eset6n a kitennelt viz
izminiis6gi kcivetelm6nyeknek. A megldvci iv6vizmri,
ki6piilt, egy6b h6zi vizell6r6s c6lj6ra (nem iv6viz)

. A teleptildsi onkorm6nyzat jegyzlje talajvizet6s parti
ngeddlyt. Altal6noss6gban elmondhat6, hogy a talajviz
bbseg6ben emberi fogyaszt6sra alkalmatlan, ezert

tossrigri a vizmincis 69 vizsgiilata. A m6lyebb, reteg-,



vagy karsztvizet

tartozik (

engeddlyez6s i elj rir6s lefolytat6sa entes.

hogy egy kiepitendo,

kell engedelyt kerni),

kutak e lyezese a katasztr6favedelmi igazgat6sdg hat6skor6be

. Anol,
vagy m6r ki itett ktt rnelyik hat6s6g hat6skrjr6be tartozik (melyiknel
a helyi tel l6s jegyzdj6tol 6rdemes elcjzetesen 6rdekl6dni.

A kft hasznflatihoz kapcsol6d6 ntos szabflyok:

. Szennyvizet, csapadekv

keletkezrj szennyvizeket a

t a kritba vezetni tilos! A kitermelt viz
et nem veszdlyezteto m6don kell

r Az iv6viz kozmihiioza
l6tesitmennyel osszekotni ti

eljilr6s6ban nem kovetel

kozremtikridese.

A kutra az ingatlan tulajdonos6nak 
r

kell szereznie, ha figy nyilatkozik,
jelent kivetelt). Amig a viziletesitm

a kfitra vonatkoz6 mtiszaki

kerelem benyujthat6 az ASp

mennyis6g6nek m6res6re, amelyet a

vezet be, vizmlrot kell be6pitenie, es

zhrral vagy plomb6val tort6nci ell6trls6t

a jogszabiiy 6ltal meghatiirozott szakember

iizemeltet6si vagy fennmarad6si enged6lyt aktrror is meg
ogy a kutat nem haszn6lja (ez ar6r a ktit lefed6se sem

I tartalmazo dokument6cio benyirjt6sa szi.ikseges. A

haszndlata sor6n

elhelyezni.

bekapcsolt hdzi ivovi,hitrozatot saj6t cerri vizeritto
mert a talajvizben esetlegesen jelen l6vo k6rokoz6k az

J ytz azon

iv ov iz hiiozatb a keriil ve to s megbetegedest okozhatnak.

. A nem vizikozmiibrll

felhaszn6lo a koztizemi yvizhal,tzatba

kdrnie kell annak a megakad6lyozo
a v izikoznui-szoI 96l tat6t6 l.

. A jegyzoi hat6skorbe frut kutak ut6lagos enged6lyez6sekor jogszab6ly
szerinti szakember (vizkrit ro, vagy szakiranyu fels6fokri vegzetts6gti szakember)

u.i furt kft r6tesit6se eset6ben a kivitelez6st csak
kozremrikodese sziikseges.

vizkttfur6 szakember v6 heti. Asott, vert kft b6rmilyen vizjogi enged6lyez6si

ny l6tezik (nem tort6nik meg a szakszerii eltrimed6kel6s,
a megsztintet6s), addig az enged6l i eljdr6st le kell folytatni.

A teleprilesi onkorm6nyzat jegy rjenek hatdskcir6be tartozo kutak eseteben a vizjogi
engedelyk6relemhez a 4112017. (XI . 29.) BM rendeler Z. sz6mi mell6klet II. ponda szerinti,

keresztiil az e-onkorm ilnyzat port6lon (https ://ohp:
20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy azt mag6nszemdly nyujtja be, papir alapon. Az



Vonatkoz6 hatilyos jogszabilyok

. l995.evi LVIL torveny a

. 7 21 1996. (Y.22,) Korm.

. 4112017. (XII.29.) BM
dokument6ci6 tartalm6r6l

. 10112007. (XIL23.) K
beavatkozits 6s a vizkirtfurd

. 12311997. (Vll. 18.)

ivovizell6t6st szo196l6 vizi

. 14712010. (lV. 29.) Korm
elh6rit6s6t szolg6l6
szab6lyokrol

6lkod6srol

let a vizgazd6lkodrlsi hat6s6gi jogkor gyakorlas6rol

rendelet tr vizjogi engedelyez6si elj6rdshoz sziiks6ges

VM rendelet a felszin alatti vizk6szletekbe tdrteno

szakmai kovetelm6nyeirol

. rendelet a vizbazisok, a t6vlati vizbdzisok, valamint az

itm6nyek v6delm6rol

rendelet a vizek hasznosit6s6t, v6delm6t es k6rt6teleinek
6s l6tesitm6nyekre vonatkoz6 6ltal6nos


