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szabályai

 Kútamnesztia (2018. december 31.)

 Megszüntetési engedély intézményének bevezetése

 VKJ szabályok módosulása

 Szakhatósági határidő: 21 nap

 Jegyzői hatáskörök bővülése



Hatósági és szakhatósági ügyek

2016. évben országosan összesen:

18.899 vízügyi hatósági

1.141 vízvédelmi hatósági

13.206 szakhatósági eljárás indult

A BM OKF Vízügyi és Vízvédelmi Főosztályon 

indult:
231 vízügyi hatósági eljárás

68 vízvédelmi hatósági eljárás

110 szakhatósági eljárás 

3 másodfokú helyszíni szemle került megtartásra

65 tárgyalás  (84,62 % pernyertesség)



Agráriumhoz kapcsolódó feladatok

Öntözés engedélyezése

- Tájékoztató kampány

- Együttműködés a társszervekkel

- Mintegy 3100 lefolytatott engedélyezési eljárás

A vízügyi hatóság ezen engedélyezéssel 2015. és 2016. évben 41.609 hektár termőföld 
vízellátásához járult hozzá!

„Kútamnesztia”

- 88 benyújtott engedély-kérelem 

- 87 ügyben hiánypótlás vált szükségessé

- 18 eljárást meg kellett szüntetni a hiánypótlás nem teljesítése miatt 

- 42 kiadott engedély



Nitrát ellenőrzések

- 2016. évben 1145 tartási hely ellenőrzése

- (2015. évben 598 tartási hely ellenőrzése)

- adminisztratív ellenőrzés bevezetése

- 21 tartási hely nem felelt meg a 
követelményeknek



Vízügyi felügyeleti ellenőrzés 2016. évben

2016. nyár: szennyvíztelepek rendkívüli ellenőrzése (723)



Vízkészletjárulékkal érintett vízjogi engedélyek felülvizsgálata

Vízhasználat jellege 

Módosított 

engedélyek 

száma 

%-ban 

kifejezve 

öntözési célú vízhasználat 1412 10% 

halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat 565 4% 

üzemi vízfogyasztók (víziközmű szolgáltatók) 604 4% 

további üzemi vízfogyasztók (ipari szolgáltatók) 569 4% 

felszíni vízhasználat 2741 20% 

felszín alatti vízhasználat 7441 57% 

ökológia célú vízhasználat 158 1% 

 

• ütemterv, módszertani 

útmutató készítése

• széleskörű tájékoztatás

• 13.152 vízjogi engedély 

módosítására került sor

• vízjogi engedély-

módosítások ellen 

fellebbezés nem érkezett



Főbb feladatok 2017. évben

 jogszabály előkészítés (ÁKR.)

 belső normák módosítása

 IMJP és szennyvíz beruházások, 

valamint FINA engedélyezési eljárások 

lezárása

 rendkívüli vízszennyezésekkel

kapcsolatos új eljárásrend kidolgozása

módszertani útmutatók kiadása

 vízminőség-védelmi felügyeleti ellenőrzések végrehajtása, laboratóriumi 
használatok igénybevétele

 nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások lefolytatása 
(infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos vízügyi hatósági és szakhatósági 
eljárások)

 Balatoni kiemelt turisztikai térséghez és a Fertő-tóhoz kapcsolódó 
beruházások hatósági támogatása



„VIZEK” projekt

 „VKJ 4” program fejlesztése

 „okos számoló” program

 www.vkj.hu honlap teljes megújítása

 bevallások elektronizálása, új 

adatlapok összeállítása

 e-vízikönyvtár

 e-bírságprogram

 öntözési engedélyezési eljárások 

teljes elektronizálása

 eszközbeszerzés



Köszönöm a figyelmet!


