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Elvi vízjogi engedély 
 
 
v Mire szolgál?  
 

A vízgazdálkodási cél megvalósítására leginkább alkalmas műszaki megoldásokat, azok 
feltételeit határozza meg. 
 
 

v Jellemzői: 
 

- Beszerzése nem kötelező. 
- az eljárás illetéke 5000 Ft, melyet illetékbélyegben a kérelmen kell leróni. 
- A vízgazdálkodási cél elérésére alkalmas megoldások hatósági véleményezése mellett 

meghatározza azt az általános műszaki megoldást, amelyet a hatóság – az érintett 
szakhatóságok állásfoglalásait figyelembe véve - a leginkább alkalmasnak tart. 

- A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséig, de  legfeljebb az elvi engedély jogerőre 
emelkedésétől számított egy évig  érvényes, időbeli hatálya azonban az engedélyes kérelmére 
egy alkalommal 1 évvel meghosszabbítható, ha a kiadás feltételei változatlanok.   

 
v Előnye: 
 

Az engedélyezett műszaki megoldás és feltételek tekintetében az engedély érvényességi idején 
belül köti a vízügyi hatóságot. Az engedélyezett műszaki megoldásra – amennyiben a döntés 
alapját képező körülmények és jogszabályok időközben nem változnak, és az egyéb, elvi 
engedélyezési eljárás során nem vizsgált feltételek is teljesülnek – a létesítési engedélyt ki kell 
adni. Megszűnik azonban ez a vízügyi hatóságot terhelő kötelezettség, ha az építtető az elvi 
vízjogi engedélyben meghatározott vízgazdálkodási cél megvalósításától eláll és erre irányuló 
döntését 15 napon belül a vízügyi hatóságnak nem jelenti be  

 
v Hátránya: 
 

Csak a konkrét, alkalmazni kívánt műszaki megoldás tervezéséhez ad támpontokat, építésre, 
vízimunka végzésére nem jogosít. 
  

v A kérelem és kötelező mellékletei: 
 

A kérelemben pontosan meg kell jelölni az engedélyes személyét, székhelyét, lakóhelyét és 
csatolni kell: 

 
1. tervezői jogosultsággal rendelkező tervező* által készített, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet vonatkozó 
mellékletében foglaltaknak eleget tevő tervdokumentáció** 2 példányát 

 
* érvényes mérnökkamarai tagsággal rendelkező, a létesítményfajta tervezéséhez         megfelelő 

képesítéssel bíró 
**a dokumentáció vonatkozó előírásoknak való megfelelőségét igazoló tervezői nyilatkozatot is 

tartalmazó 
 
2. Amennyiben az engedélyes helyett más, pl. a tervező jár el, annak eljárási jogosultságát 

megalapozó meghatalmazás vagy megbízás másolatát, illetve az erről szóló igazolást is 
csatolni kell. 
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v Szakhatósági állásfoglalások: 
 

Az érintett szakhatóságok tervdokumentációra alapozott szakhatósági állásfoglalását a vízügyi 
hatóság szerzi be. 

 
Minden elvi engedélyhez kell 
• az építésügyi hatóság (illetékes helyi önkormányzat jegyzője, illetve annak felhatalmazása 

alapján eljáró építésügyi csoport, iroda stb.)szakhatósági állásfoglalása. 
 

Ha a  vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett ingatlan  
• a) külterületi szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított     

terület művelési ágban vagy halastóként nyilvántartott 
b) belterületi szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas, erdő művelési ágban vagy 
halastóként nyilvántartott,  
a talajvédelmi hatóság (illetékes növény- és talajvédelmi szolgálat, erdő esetén az Állami 
Erdészeti Szolgálat illetékes igazgatósága )  

• nyilvántartott régészeti lelőhely, illetve műemléki terület, a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal regionális irodájának szakhatósági állásfoglalását is csatolni kell. 

 
Ha az engedélyezni kért műszaki megoldás 
• - a termőföldek minőségét veszélyeztető, a talajban előálló tartós szélsőséges 

vízháztartási helyzetek szabályozását szolgáló vízrendezés (melioráció), öntözés  
- talajszennyezés megszüntetése esetén a talajvédelmi hatóság (illetékes növény- és 

talajvédelmi szolgálat, erdő érintettsége esetén az Állami Erdészeti Szolgálat 
illetékes igazgatósága)  

 
 
• érinti a hatáskörét, a közegészségügyi hatóság (az ÁNTSZ illetékes városi intézete) 

hozzájárulását is be kell szerezni.  
 

 
 


