TÁJÉKOZTATÓ
A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK HASZNOSÍTÁSA KAPCSÁN
IGAZGATÓSÁGUNKHOZ BENYÚJTOTT
VAGYONKEZELŐI NYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELEMRŐL ÉS MELLÉKLETÉRŐL
DÍJAKRÓL

Jogszabályi alapok:
A Vízügyi Igazgatóság a „Vízgazdálkodásról szóló” 1995. évi LVII. tv. 3. §. (2). bekezdése és
a „nemzeti vagyonról” alkotott 2011. évi CXCVI. tv. 4. §. (1) bekezdés d.) pontja alapján a
működési területén, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni és felszín alatti vizek,
valamint a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményeinek vagyonkezelője.
„A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló” 223/2014. (IX.4.) Korm. Rendelet 7.§. (4) bekezdés c) ca) és cb) pontja
alapján a Vízügyi Igazgatóság gondoskodik a vízkészletekkel való gazdálkodás körében a
vízkészletek térbeli, időbeli, mennyiségi és minőségi számbavételéről és azok elosztásáról, a
vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzéséről.
A „Vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről” szóló 18/1996.
(VI.13.) KHVM rendelet rendelkezik a vízjogi engedélyezési eljárások kapcsán beszerzendő
vagyonkezelői nyilatkozatokra vonatkozóan.
E szerint „amennyiben a tervezett vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény állami
tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó
képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a
működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását” a
kérelemhez mellékelni kell.
Vagyonkezelői nyilatkozatot a kérelem mellékleteként becsatolt – a 18/1996. (VI.13.) KHVM
rendelet 2.sz. mellékletében foglaltak szerinti - vízjogi engedélyezési tervdokumentáció
alapján áll módunkban kiadni.

Díjak:
„A kezelői hozzájárulások kiadásához kapcsolódó díjakról” szóló 39/2017.sz. Igazgatói
Utasításban megállapított vízhasználatot, vízbevezetést érintő vagyonkezelői hozzájárulások
kiadása esetén fizetendő nyilvántartási díjak:
felszíni víz:
monitoring kút:
talajvíz kút, partiszűrésű kút:
réregvízkút, karsztkút:
termálkút:

47.500 Ft
14.250 Ft
38.000 Ft
57.000 Ft
95.000 Ft

+ÁFA
+ÁFA
+ÁFA
+ÁFA
+ÁFA

A vagyonkezelői hozzájárulás kiadására a nyilvántartási díj maradéktalan megfizetését
követően kerülhet sor. A hozzájárulás a kiadása napján lép hatályba, és 2 évig érvényes.
A kiadott hozzájárulás elvi engedélyhez, létesítési engedélyhez használható fel.
A kezelői hozzájárulás módosítása, érvényességi idő hosszabbítása 50% díj
Üzemeltetési engedélyhez kezelői hozzájárulás 50% díj
Kontingensemeléshez kezelői hozzájárulás 50% díj
A kérelem és melléklet benyújtása postai és elektronikus úton is lehetséges az Igazgatóság
megadott elérhetőségein.

