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A 2016-tól bekövetkező változások 

a Ket. alábbi területeit érintik:  
 

 

 

 – ügyintézési határidő, 
 

 – belföldi jogsegély, 
 

 – eljárás felfüggesztése,megszüntetése, 
 

 – a sommás eljárás és a függő hatályú döntés 
jogintézménye. 



Ügyintézési határidő: 
 1995. évi LVII. törvény ( Vgt. ) 33/B. § (1) bekezdése 

szerint: a vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a 
kérelem Hatósághoz történt megérkezését követő naptól 
számított 45 napon belül kell meghozni úgy, hogy az 
eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 
21 napon belül adják meg állásfoglalásukat.  

 2016. január 1-től az ügyintézési határidő 

meghosszabbítását kizárta a jogalkotó.  
 hiánypótlásra biztosított határidő  a hiánypótlási felhívás 

kézhezvételétől számított 8 nap, ami sem ügyféli 
kérelemre, sem hivatalból nem hosszabbítható meg, 

ugyanez igaz a tényállás tisztázásra adott határidőkre is.  



 

 
Belföldi jogsegély: 

 

 Változás e körben, hogy adatok vagy iratok iránti 
jogsegélykérelem során a kapcsolattartás kizárólag 
írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus 
levél útján történhet  

 Az ilyen jellegű megkereséseket a megkeresett szervhez 
történő beérkezést követően – a korábbi nyolc nap 
helyett – öt napon belül kell teljesíteni.  

 A határidő meghosszabbítására ebben az esetben sincs 
lehetősége a hatóságnak. 



 

 

 

Eljárás felfüggesztése: 
 Az eljárás felfüggesztésére csak abban az esetben 

kerülhet sor, ha azt törvény lehetővé teszi.  

 A vízügyi engedélyezési eljárásokban ezt törvény nem 
teszi lehetővé.  

 Példa: Önellenőrzési terv jóváhagyása csakis jogerős 
vízjogi üzemeltetési engedély birtokában lehetséges. 
Anno meg lehetett oldani ezt a helyzetet úgy, hogyha az 
ügyfél a két kérelmet egyszerre nyújtotta be a 
hatósághoz akkor az önellenőrzési terv jóváhagyása 
iránti kérelemre indult eljárást felfüggesztettük addig, 
amíg jogerős nem lett az üzemeltetési engedély.  Ilyen 
és ehhez hasonló megoldásokra már nincs lehetőség az 
új szabályozás miatt. 



 

 

 
Sommás eljárás:  

 

 

 A hatósági eljárások egyszerűsítése érdekében vezette be a jogalkotó az 
ún. sommás eljárást.  

 A kérelemre induló eljárás akkor lehet sommás, ha:  

 -  a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok 
(ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem 
kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, 

 –   nincs ellenérdekű ügyfél és  
–   az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem haladja meg a két 
hónapot vagy a hatvan napot. 
 

 

 Sommás eljárásra hatóságunknál nagyon kevés alkalommal kerül sor, 
pld.: önellenőrzési terv jóváhagyása 

 
 
 



 

 

 
Függő hatályú végzés I.:  

 

 A függő hatályú döntés a hatóság jogszerű 

hallgatásának továbbfejlesztett változata.  

 E döntés garanciát biztosít a kérelmező ügyfél számára 

a kérelmének ésszerű határidőn belül történő 

elintézésére.  

 Ha az ügyfél valamely jogosultság iránt nyújt be 

kérelmet, a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül hozza meg a függő hatályú döntést.  



 

 
Függő hatályú végzés II.: 

 

 E döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy 
amennyiben a kérelem beérkezését követő két hónap 
elteltével az ügy érdemében nem döntött és az eljárást 
nem szüntette meg, 

 ‒    az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy 
díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer 
forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére 
megfizetni, 

 ‒   a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek 
megfizetése alól, 

 ‒    a kérelmezett jog gyakorlása megilleti az ügyfelet.  
ez a mi eljárásainkra NEM vonatkozik. 



 

 

Függő hatályú végzés III.: 

 A függő hatályú döntés jogerőre emelkedéséről 

a hatóság értesíti a felügyeleti szervét, valamint 

akikkel a döntést közölte, és intézkedik az 

eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy 

díjnak a visszatérítése iránt. 

 A fentebbiekből is kitűnik, hogy mind az ügyfelek 

mind a hatóság érdeke a határidők betartása 

illetve betartatása.  



 

 

 

A települési önkormányzatok jegyzőinek 

vízgazdálkodási hatósági hatásköre 
 A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 

 a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 
a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

 aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy 
parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

 ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és 

 ac) nem gazdasági célú vízigény; 

 b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási 
feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez; 

 c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a 
tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

 



 

 

 

 

 

 

Házi ivóvízigény fogalma: 
 

    házi ivóvízigény: a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár 
bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy 
annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély 
részéről emberi fogyasztás céljából a személyes 
szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú 
ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény. 

 

 

 

 



Engedély nélkül fúrt kutak 

legalizálása I.: 
 A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító 

vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási 
engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges 
különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján: 

 „ Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
XLI.törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt 
biztosító vízilétesítményei, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 
2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak " 

 A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy a 2016. június 4. 
- 2018. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan a kérelmezők vízkivételt 
biztosító vízilétesítményük további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nélkül 
juthassanak vízjogi fennmaradási engedélyhez. Az engedélyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Magyarország területén a vízkivételt biztosító vízi létesítmények 
vonatkozásában a jogkövető magatartás erősödjön, továbbá a vízgazdálkodási célok 
és a vizek jó állapotának megőrzése megvalósuljon. Ennek megfelelően ismertté 
váljon a vízhasználatok pontos mennyisége és biztosított legyen a vízkészlet 
igénybevétele után a járulék megfizetése, illetve a hatósági felügyelet. 



Engedély nélkül fúrt kutak 

legalizálása II.: 
 A jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan 

kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és 
maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. 
További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a 
vízilétesítmény elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi 
területet. Amennyiben a fentiek közül valamelyik 
kritérium nem teljesül, abban az esetben az 
engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok hatáskörébe tartozik.  



 

 
Vízjogi megszüntetési engedély (régi 

elnevezése- vízjogi létesítési engedély 

illetve eltömedékelés): 

 

 

 

 

 

 

 

 Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény 
vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem 
szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és 
emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni. 

 

 A vízilétesítmény megszüntetéséhez szükséges vízjogi megszüntetési engedélyt a tulajdonos, a 
vagyonkezelő vagy a vízilétesítmény üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket 
közvetlenül gyakorló köteles megszerezni. A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mellékletet kell 
csatolni. 

 A vízilétesítmény megszüntetése esetén a megszüntetéssel érintett területet rendezni kell. 
Amennyiben jogszabály rekultivációs terv-készítési kötelezettséget ír elő, a vízilétesítmény 
megszüntetését, valamint a terület rendezését a rekultivációs tervben foglaltakkal összhangban 
kell megvalósítani.  

 A megszüntetési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 2 évig 
hatályos.  



Elérhetőségek: 

 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

    Igazgató-helyettesi Szervezet 

    Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  

   Központi telefonszám: 62/549-340 
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