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Vízügyi szervezet felépítése (220 fő) 
 

Országos Vízügyi Hatóság – másodfokú hatóság 
 Vezetője: Miniszter által kinevezett Igazgató 
 Titkárság (2 fő) 
 Hatósági és jogi osztály (5 fő jogász) 
 Szakértői osztály (5 fő szakértő) 
 Illetékességi terület: országos 

 Vízügyi Hatóságok – 12 db – első fokú hatóság 
 Vezetői: Miniszter által kinevezett Hivatalvezetők 
 Személyi állomány: 15-32 státus (jellemzően 15-18 fő) 
 Illetékességi terület: VIZIG működési terület 
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Jogszabályok 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
 72/1996 (V.22.) Korm. rend.- vízgazdálkod. hatós. jogkör gyakorl. 
 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet - vízjogi engedély.szüks.kérelemről 
 123/1997 (VII.18.) Korm.rendelet - vízbázisok védelméről 
 43/1999 (XII.26.) KHVM rendelet a VKJ kiszámításáról 
 239/2000 (XII.23.) Korm.rendelet - bányatavak hasznosításáról 
 219/2004 (VII.21.) Korm.rendelet - felszín alatti vizek védelméről 
 101/2007 (XII.23.) Korm.rendelet - vízkútfúrás szalmai  követelm. 
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Hatósági feladatok 

I. Vízügyi hatósági feladatok (VGT hatálya alá tartozó 
létesítményekre és tevékenységekre kiterjedően) 

1. Vízjogi engedélyek (elvi, létesítési, üzemeltetési) kiadása 
a. vízmű-, öntöző-, és monitoring kutak részére 
b. ásványvíz- és termálkutakra 
c. forrásfoglalások, galériák részére 
d. fürdő-, energetikai-, bányászati-, kármentesítési célú kutak 
e. geotermális kutak, hőszivattyúk esetén 
f. bányatavak hasznosítására 

2. Vízbázis védőterületek (védőidomok) kijelölése 
a. üzemelő vízbázisok  
b. távlati vízbázisok 
c. vízkezelő, -tároló – és -elosztó vízilétesítmények 
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Hatósági feladatok 

3. Vízi szolgalmak alapítása 
a. vízvezetési szolgalmi jog alapítása (vízilétesítmények más 

tulajdonában lévő ingatlanokon való elhelyezése esetén) 
b. vízhasználati szolgalmi jog alapítása (vízilétesítményekhez 

történő csatlakozás esetén) 

4. Vízjogi kötelezések kibocsátása 
a. engedély nélkül elvégzett vízimunkákra, -létesítményekre 
b. engedély nélkül gyakorolt vízhasználatokra 
c. meglévő létesítmény átalakítására, megszűntetésére 
d. vízhasználat szüneteltetésre, megszűntetésre 
e. kivett víz mérésére 
f. védőidom, védőterület kialakításra, fenntartásra 
g. jogellenes, káros állapot megszűntetésére stb. 
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Hatósági feladatok 

5. Vízvédelmi és eljárási bírságok, -díjak kiszabása 
a. engedély nélküli vízilétesítményekre, -használatokra 
b. vizek szennyezését okozó tevékenységekre 
c. hatósági eljárások díjainak megállapítása 
d. vízügyi kötelezések előírásainak nem teljesítése esetén stb. 

6. Kártalanítás, költségmegosztás megállapítása 
a. védőterületen előírt korlátozások, kisajátítások esetén 
b. vízilétesítmények közös használatából következő költs. 

7. Vízkészlet járulék megállapítása és kivetése 
a. vízkészletek használata után fizetendő díjak  

• az igénybe vett víztipusok (talaj, réteg, karszt, termál) 
• vízhasználatok (ivó-, gyógyászati-, gazdasági-, üdülési) 

figyelembe vételével 
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Hatósági feladatok 

8. Vízjogi engedély módosítás, visszavonás, szüneteltetés 
 lásd 1. pontban felsorolt létesítmények esetében 

9. Vízjogi engedély nélkül végzett létesítés, üzemeltetés eset. 
• fennmaradási engedélyek kiadása 
• Kötelezések a létesítmény eltömedékelésére, -bontására  

10. Vízügyi felügyelet biztosítása 
o vízilétesítményekre (I-IV felügyeleti kategória alapján) 
o vízimunkákra 
o vízhasználatokra 

Készenléti szolgálat biztosítása  
 rendkívüli vízszennyezések bejelentése esetében 
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Hatósági feladatok 

II. Szakhatósági feladatok - társhatóságok  engedélyezési 
hatáskörébe tartozó eljárásokban, vízgazdálkodási 
szakkérdések vonatkozásában, alábbi területeken: 
1. Környezetvédelem – környezetvédelmi engedélyekhez 

a. előzetes vizsgálati eljárásokban 
b. hatásvizsgálati eljárásokban 
c. környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásokban 

2. Út- és építésügy – építési engedélyekhez 
a. épület, mélygarázs, ipari létesítmény, állattartó  telep 
b. híd, közúti- és metró alagút 
c. nyomvonalas létesítmény (autópálya, vasút, vezeték) 
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3. Bányászat - bányászati engedélyek – külfejtések, bányák 
a. bányatelek fektetésekhez 
b. műszaki üzemi tervekhez 

4. Energetika – létesítmények engedélyezése 
a. nap-, szél- és vízierőmű létesítéshez 
b. szén-, gáz- és atomerőmű építéshez 

5. Hulladékgazdálkodás – szilárd- és folyékony hulladéklerakó 
a. inert, kommunális és veszélyes hulladék részére 
b. radioaktív hulladékok tárolói esetén 

6.  Egyéb (Egészségügy, Örökségvédelem, Növény- és talajv.) 
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III. Bírósági ügyek (közigazgatási perekben) 
 alperesi nyilatkozatok szakmai megalapozása 
 felperesi ellenkérelmek, nyilatkozatok véleményezése 
 igazságügyi szakértő szakterületre vonatkozó kérdéseinek 

vizsgálata, megválaszolása 
 hatósági álláspont bírósági képviselete 

IV. Feladat és hatáskört  érintő jogszabálytervezetek 
véleményezése 
 törvények 
 kormány rendeletek és határozatok 
 miniszteri rendeletek 
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V.  Feladatkört  érintő közérdekű bejelentések, javaslatok, 
panaszok kivizsgálása, válaszok szakmai megalapozása 

 ombudsman által kezdeményezett vizsgálatok 
 főügyészi kezdeményezésre indított törvényességi 

vizsgálatok 
 állampolgári bejelentések, panaszok, javaslatok 

VI. Hatósági munka során keletkező szakterületi adatok 
gyűjtése 
 vízkészletgazdálkodási 
 vízbázisvédelmi 
 vízföldtani területeken 
 hatósági ügyekről 
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Hatósági feladatok 

VII. Minisztérium kormányzati feladatainak ellátásához 
szükséges 
 elemzések,  
 értékelések  
 jelentések 
 szakvélemények készítése 

VIII. Miniszter felkérésére közreműködés nemzetközi 
feladatok végrehajtásában 

 határvízi kapcsolatokban 
 határon átterjedő szennyezések esetében 
 határokkal osztott vízbázis védőterültek vonatkozásában 

 
 

 


