ÖNTÖZÉSES SZOLGALOM - KÁRTALANÍTÁSI ÚTMUTATÓ
ÖNTÖZÉSI SZOLGALOM
Öntözési célú vízilétesítmény
átvezetése idegen ingatlanon
megvalósítható, ha nem lehetetleníti
el a szolgalommal érintett ingatlan
rendeltetésszerű használatát.

KÁRTALANÍTÁS

MEGEGYEZÉS

A szolgalommal érintett ingatlant
kártalanítás illeti meg

Ebben az esetben szabadon
dönthetnek a kártalanítás mértékéről
(mind a létesítéskor, mind az üzemeltetéskor), amelyre törekedni kell.

HOGYAN?

EGYEZTETÉS

SZOLGALOM ALAPÍTÁSI KÉRELEMET BE KELL
BENYÚJTANI A VÍZÜGYI HATÓSÁG FELÉ
a JEGYZŐKÖNYVVEL együtt

NINCS MEGEGYEZÉS
Okát meg kell indokolni,
ebben az esetben kártalanítási
képlettel kell számolni, amely
a létesítéskori kártalanítást illeti.

Célja az igénybe vett ingatlan legkisebb korlátozása érdekében a felek, azaz
a kérelmező (öntözés beruházó vagy meghatalmazottja pl. vízitervező), továbbá
a kártalanítással érintettek (szolgalmi telek tulajdonosa és földhasználója vagy
meghatalmazott képviselője) megegyezése.

LÉTESÍTÉSKORI KÁRTALANÍTÁS SZÁMÍTÁSA
A 302/2020. KORM. RENDELETEBEN MEGADOT KÉPLET SEGÍTSÉGÉVEL

MEGHÍVÓ
A kérelmezőnek kell megküldeni a tervezett nyomvonal ismertetésével a kártalanítással érintetteknek: meghívóban két 1 héten belüli időpontot kell megküldeni
minimum 20 nappal megelőzően a kártalanítással érintetteknek. Amennyiben
az első időpontban nincs meg a 100 százalékos jelenlét a kártalanítással érintett
feleknél (osztatlan közösnél tulajdonhányad szerinti többség), akkor a második
időpontnál már megadottnak kell tekinteni a távolmaradók hozzájárulását.

K= 50.000,- Ft * AK * T * G
K:
a kártalanítás összege
AK:
az érintett terület átlagos aranykorona értéke
T:
az érintett terület nagysága hektárban
G:
igénybevételi szorzó, ami
G1 = 1: a földfelszíni, valamint Országos Erdőállomány

JEGYZŐKÖNYV
Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a szolgalom alapítási
kérelemhez ellékelni kell az alábbi mellékletekkel:
• az érintett tulajdonosok és földhasználók tulajdonhányad szerinti felsorolása;
• a tervezett nyomvonallal egyetértő nyilatkozatott, amely lehet

G=

ÜZEMELTETÉSKORI KÁRTALANÍTÁS KIZÁRÓLAGOSAN MEGEGYEZÉS ALAPJÁN TUD MEGVALÓSULNI

ÖNTÖZÉSSEL ÉRINTETT NYOMVONAL TERVEZÉS
Az öntözéssel érintett nyomvonal esetében
az alábbi prioritás mentén szükséges tervezni:
1. Felszín alatti vízátvezetés: amennyiben ez nem valósítható meg
és/vagy aránytalanul nagy költséggel jár a felszíni vízelevezetéssel
szemben akkor ezt igazolni kell (tervezői nyilatkozat).
2. Felszíni vízátvezetés esetén a következő sorrendet kell figyelembe
venni, feltéve ha nem születik erről eltérő döntés:
2.1. az érintett ingatlan határvonala mentén
2.2. szőlő, kert, gyümölcsös, erdő, esetén nem megengedett.
Aránytalanul nagy költség:
ha a felszín alatt vezetett vagy az öntözési szolgalommal terhelni kívánt ingatlanok
tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonal építési költsége több mint kétszerese a szolgalom alapítását kérelmező által javasolt nyomvonalnak.

Adattárban nyilvántartott területek érintettsége esetén
a földfelszíni és alatti öntözési beruházásoknál
igénybeveendő területek esetén;
0,3 az erdők kivételével a földfelszín alatti öntözési
beruházásoknál igénybeveendő területek esetén;

Amennyiben a kártalanítással érintett
terület nem termőterület, abban
az esetben 1,73 M Ft/ha egyszeri
kártalanítás jár.

!

Az évenként kártalanítás az üzemeltetés során okozott károkért a következő esetekben:
• felszínen vezetett csatorna üzemeltetése, fenntartása,
• öntözőberendezés átvezetése,
• öntözőberendezés áttelepítése,
• felszín alatt vagy felszínen vezetett vízilétesítményben, öntözőberendezésben vagy
• azok által a területen okozott havária esetén.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni!
Vonatkozó jogszabályok: az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet,
valamint az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény
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