Amit a vízikönyvi nyilvántartásról, okirattárról tudni érdemes…
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33. §-a és a 23/1998. (XI.6.) KHVM
rendelet alapján a vízügyi hatóság az általa engedélyezett vízi munkákról, vízi
létesítményekről és vízhasználatokról vízikönyvi nyilvántartást vezet.
A közhiteles és nyilvános vízikönyvi nyilvántartás
1. a vízilétesítményekkel, vízimunkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat és
kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős tényeket és adatokat tartalmazza.
2. a vízügyi hatóság engedélye alapján végezhető tevékenységre vonatkozó adatok
körében tartalmazza:
a. a jog gyakorlását, kötelezettség keletkezését, módosulását, szüneteltetését vagy
megszűnését eredményező jogerős határozat számát és keltét, a vízikönyvi
nyilvántartás számát, továbbá a bejegyzés vagy törlés időpontját;
b. a határozatban megjelölt jogosított, illetve kötelezett megnevezését, címét
(székhelyét), ha van, KSH azonosító számát;
c. a határozat tárgyát, a vízilétesítmény, vízimunka, vagy vízhasználat jellemző
vízgazdálkodási adatainak megjelölését – ideértve földrajzi helyét – és
vízgazdálkodási értelemben vett azonosítóját (objektum azonosítóját);
d. a bejegyzés alapját képező határozatban megállapított határidőket, az
érvényességi időt vagy a teljesítési határidőt;
e. a bejegyzés tárgyát képező határozattal megállapított vízilétesítmény
elhelyezését, üzemeltetését érintő ingatlanokra vonatkozó használati
korlátozásokat, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogokra és tényekre
történő utalást (védőterület, védősáv, vízvezetési szolgalom);
f. a határozat tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízhasználattal összefüggő
jogszabályban meghatározott felügyelet módját;
g. a vízhasználatra, az igénybevétel mértékére és jellegére vonatkozó adatokat,
ideértve a szennyvíz kezelését és a szennyvízelhelyezést érintő, vízgazdálkodási
szempontból fontos körülményeket, továbbá a vízjogi engedélyezési
kötelezettség alá tartozó tevékenység, létesítmény célját, jellegét (közcélú, saját
célú) és alapvető műszaki adatait.
A vízikönyvi okirattár
− Tartalmazza a nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező iratokat, különösen
a jogerős határozatot, valamint az engedélyezési tervet.
− A vízikönyvi okirattárból eredeti ügyirat, terv vagy tervrészlet – a bíróság, vagy
más hatóság megkeresését kivéve – nem vihető el.
− A nyilvántartást az ügyfelek mellett az tekintheti meg – vagy díj ellenében abból
kivonatos másolatot igényelhet -, akinek a bejegyzett jog vagy tény megismerése
feladatkörének ellátásához, tevékenységének gyakorlásához szükséges, vagy a
nyilvántartás adatainak ismerete egyéb jogviszonyból eredően indokolt.

