VÍZJOGI ENGEDÉLYTÍPUSOK - FELSZÍNI VÍZBŐL
TÖRTÉNŐ ÖNTÖZÉS VONATKOZÁSÁBAN
ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLY

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGDÉLY

VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY

A tervezést megelőzően elvi vízjogi engedély
kérhető, amely
• a tervbe vett vízgazdálkodási cél megva-

A vízjogi létesítési engedély az abban
meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése mellett
feljogosít az engedélyben meghatározott

A vízjogi üzemeltetési engedély az abban
meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett feljogosít az engedélyben
meghatározott

lósításának általános műszaki megoldási
lehetőségeit, feltételeit határozza meg
(létesítésre és üzemeltetésre nem jogosít!).

Az elvi vízjogi engedély - ha a körülmények
nem változtak - a hatálya alatt köti a vízügyi
hatóságot a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során hozott döntésnél, az abban
foglalt vízgazdálkodási előírások és feltételek tekintetében.
Az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 2 évig hatályos,
amely egy esetben, legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható.

• vízimunka elvégzésére,
• vízilétesítmény megépítésére,
• a vízilétesítmény átalakítására.
A létesítési engedély - a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az
abban meghatározott ideig hatályos.

• a vízilétesítmény használatbavételére,
• a vízhasználat gyakorlására.
Az öntözési vízhasználatra vonatkozó vízjogi
üzemeltetési engedély - az egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló vízjogi üzemeltetési
engedély kivételével - a talajvédelmi hatóság
szakhatósági állásfoglalásában meghatározott időtartamra, de legfeljebb 20 évre adható ki.

VÍZJOGI FENNMARADÁSI
ENGEDÉLY

VÍZJOGI MEGSZÜNTETÉSI
ENGEDÉLY

Fennmaradási engedélyt kell kérni
a vízjogi létesítési engedély nélkül
megépített vagy attól eltérően megvalósított

A megszüntetési engedély az abban
meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése mellett
feljogosít az engedélyben meghatározott

• vízimunka vagy
• vízilétesítmény esetén,
amely engedély a további üzemeltetésre
is szól.

• vízilétesítmény teljes vagy részleges elbontására, leszerelésére, eltávolítására vagy

• eltömedékelésére.

A megszüntetési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának
napjától számított 2 évig hatályos.
A megszüntetési engedély hatálya
1 évvel meghosszabbodhat.

KIVÉTEL: A kihirdetetett tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása. (Külön kiadvány a NAK honlapján.)

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni!
Vonatkozó jogszabályok
• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

