Az akvakultúra beruházások
engedélyezési útmutatója
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Előszó
Ebben a kis kiadványban az akvakultúra beruházásokkal kapcsolatos környezetügyi engedélyezési eljárások, valamint egy tenyésztési eljárás jogszabályi
hátterét foglaltuk össze, amellyel támpontot és segítséget kívánunk nyújtani az érdeklődőknek. A halgazdálkodási ágazat szereplői, az uniós halászati
forrásokra támogatási kérelmet benyújtók számára az adminisztratív terhek
jelentőst kihívást jelenthetnek. E terhek egyik fő forrása a komplex környezetügyi hatósági engedélyezési rendszer bonyolultsága. Jelen kiadvánnyal az
adminisztrációt kívánjuk némileg átláthatóbbá tenni a Tisztelt Olvasó számára. E füzet elsősorban a vízjogi engedélyezési eljárást tárgyalja, de mint
egy sorozat első tagját, további útmutatók fogják követni.

Összeállította:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály
Halgazdálkodási és HOP Irányító Hatósági Osztálya

Budapest, 2013

3

1. A vízjogi engedélyezési
eljárásokra vonatkozó főbb
szabályok
1.1. Hatáskör
A halastavak vízjogi engedélyezése esetén elsőfokú vízügyi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban:
felügyelőség) jár el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján. A jogorvoslati eljárásokat másodfokon, országos illetékességgel az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség folytatja le; a Főfelügyelőség elérhetőségeit a
2. táblázat tartalmazza.

A felügyelőségek illetékességi területéről a 347/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete rendelkezik. A
felügyelőségek elérhetőségét az 1. táblázat tartalmazza.
A vízügyi hatósági hatásköröket és a hatósági jogkört
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgtv.) VIII. fejezete, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
A vízügyi hatósági eljárásban a vízimunkával, illetve a vízilétesítménnyel
érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az építtető – a Ket.ben az ügyféli jogállásra meghatározott előírások teljesülésének külön vizsgálata nélkül – ügyfélnek minősül.
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1.2. A vízjogi engedélyezési eljárásról általában
A Vgtv. 28. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a vízimunka
elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez,
átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). Elvi vízjogi engedély kérhető
a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és
vízilétesítmény műszaki tervezéséhez (nem kötelező, csak lehetőség).
Az elvi vízjogi engedély az építtető (tulajdonos) részére adható, de annak megbízásából a tervező is kérheti. Az elvi vízjogi engedély az építtető által tervbe
vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény
megépítésére, illetve vízhasználat gyakorlására nem jogosít.
A vízjogi létesítési engedélyt az építtető (tulajdonos) köteles megszerezni.
A vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy
a vízilétesítmény üzemeltetésével járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti (üzemeltető).
A Vgtv. 29. § (3) bekezdése alapján, ha a vízimunka elvégzése, illetve a
vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül,
vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka,
vízilétesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel
– a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén
1 000 000 forintig terjedhet. Természetes személy esetében a bírság összege
nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
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1.3. Ügyintézési határidő
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a vízjogi engedélyezési eljárások és a vízjogi engedélyek módosítására irányuló kérelmek elbírálásának ügyintézési határideje 2 hónap.
A Ket. 33. § (3) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít bele:
• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama;
• a jogsegélyeljárás időtartama;
• a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő;
• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő;
• a szakhatóság eljárásának időtartama;
• az eljárás felfüggesztésének időtartama;
• a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás (a bizonyítékok ismertetése az
ügyféllel) időtartama;
• a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar
vagy más elháríthatatlan esemény időtartama;
• a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő;
• a szakértői vélemény elkészítésének időtartama;
• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

1.4. Az eljárás díja
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005.
(XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: DíjR.)
1. melléklete alapján – tavak, illetve tározók engedélyezési eljárása esetén – az alábbiak szerint alakul:
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Vízhasználat [Vgtv. 1. melléklet 23. pont], kivéve a 3–9. pontokban foglalt
eseteket:
5 m3/nap mennyiségig
5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig
15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig
50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig
100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig
1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig
5000 m3/nap mennyiség felett

40 000 Ft
50 000 Ft
130 000 Ft
160 000 Ft
210 000 Ft
300 000 Ft
350 000 Ft

Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges a
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása:
DíjR. 1. melléklet I. rész
49.

Előzetes vizsgálat

250 000 Ft

Környezeti hatásvizsgálat- köteles tevékenység esetében:
DíjR. 1. melléklet II. rész
12.1. Halastó vagy tórendszer, ha több mint
30 ha-on fed országos jelentőségű védett
természeti területet

650 000 Ft

A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett,
a DíjR. 2. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekk) postai úton befizetni. A jogorvoslati eljárásért befizetett díjat az első
fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a
felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró hatósághoz. A díjat
az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie a kérelmezőnek.
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2. Halastavak vízjogi létesítési engedélyezési
eljárásának formai és tartalmi követelményei
2.1. A kérelem tartalmi követelményei
A vízjogi engedélyek iránti kérelemhez mellékelni kell a vízjogi engedélyezési eljárásokhoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.
13.) KHVM rendeletben meghatározottak szerinti engedélyezési tervdokumentációt az alábbiak szerint:
2. § (1) A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) az engedélyes megnevezését, címét (székhelyét);
b) a kérelem időpontjában érvényes elvi vízjogi engedély esetén a határozat
számának megjelölését;
c) az engedélyezési tervek – e rendelet 2. melléklete szerinti – nyolc példányát,
a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását;
f) ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint, a közmű
kezelőjének (üzemeltetőjének) – az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – nyilatkozatát, illetőleg hozzájárulását;
g) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy létesítmény a Khvr. 3. mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri
el, vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül és elvi vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének
vizsgálatára szolgáló adatlapot;
h) a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását;
i) ha a h) pont szerinti ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona – a
közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának esetét kivéve [Vgtv. 20. § (1) bek.] –, az ingatlan igénybevételére,
használatára vonatkozó jogcím igazolását; vízilétesítmény megvalósítása
esetén a létesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az
ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő
megállapodást.
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(2) Vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, saját célt szolgáló
vízilétesítmény megvalósításhoz szükséges vízvezetési szolgalom esetén a kérelemhez a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosának és a
vízjogi engedélyesnek – a külön jogszabály szerinti – megállapodását is mellékelni kell.
(3) Közcélú vízilétesítmény elhelyezéséhez szükséges, vízvezetési szolgalmi
jog megállapítására irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (1) bek.] tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) a vízvezetési szolgalommal érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait tartalmazó okiratot, valamint az ingatlan általános és részletes helyszínrajzát, a létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgalom gyakorlásával járó tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalást, illetőleg az ingatlan szolgalommal érintett, természetben meghatározott részének megjelölését;
b) az ingatlan tulajdonosa és a szolgalom alapítását kérő között létrejött – a
korlátozás mértékének megfelelő kártalanításra vonatkozó megállapodást
vagy annak hiányában az arra utaló nyilatkozatot [Vgtv. 21. §];
c) a tulajdoni, használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – adatokat (Vgtv. 27. §).
(4) Ha a kérelmező az (1) bekezdés c) vagy h) pontjában meghatározott, a bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot igazoló okiratot nem
csatolja, a vízügyi hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges
adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.
Szaktervező (VZ és VZ-T kamarai engedély jelölése) által összeállított tervdokumentáció. A tervezői névjegyzék a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (http://mmk.hu/) található meg. A tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. melléklet V. pontja tartalmazza:
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V. Halastavak és víztározók esetén
1. műszaki leírás
a) a vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki megjelölése, célja és indokolása, valamint helye és területe,
b) a talajmechanikai feltárás jellemző adatai és a talajmechanikai szakvélemény,
c) a rendelkezésre álló víz mennyisége és a vízilétesítmény táplálásának módja (így például vízfolyás, öntözőfőmű, vízgyűjtő területről összegyűlt csapadék),
d) a vízgyűjtőterület leírása, valamint ennek és az érintett vízfolyásnak, belvízrendszerek, öblözetnek a hidrológiai adatai, a mértékadó árvízhozam
vagy belvíz, ezek levezetésének módja, továbbá az árhullám visszatartásának, illetőleg a belvíz tározása esetén a tározás időszaka és a tározandó
víz mennyisége,
e) a létesítmény tározó térfogatát és üzemi vízszintjét, az üzemelési időszakok megjelölésével,
f) a művek és berendezések (így például műtárgyak, gépek), jellemző anyagkitermelő helyeknek a megjelölésével,
g) a halastó feltöltéséhez és utánpótlásához szükséges víz mennyisége (m3/
kh/év),
h) a tározóból kivehető, illetőleg levezethető víz mennyisége (az utóbbi folyamatos vízsugárban és mindkettő m3/sec) és minősége, valamint a leeresztés megoldása és időtartama,
i) a halastó lecsapolásának és a vízelvezetésnek a módja, a befogadó megnevezésével és szelvényszámával, a leeresztés időszaka, a leeresztett víz minősége, a befogadóra gyakorolt hatás,
j) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása,
k) a gátak hullámverés elleni védelme;
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 – 1:100 000 méretarányban, amely
feltünteti:
a) a magassági adatokat,
b) a vízilétesítmény helyét, területét, illetőleg a vonalas létesítmények nyomvonalát,
c) a vízgyűjtő területet és annak kiterjedését (határát),
d) a vízkivétel helyét,
e) a közvetlen környező vízfolyásokat és belvízcsatornákat,
f) a legközelebbi település belterületének határvonalát;
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3. rétegvonalas részletes helyszínrajz 1:1000 – 1:10 000 méretarányban, amely
feltünteti
a) az általános helyszínrajzon felvett adatokat, kivéve, belterület határvonalát,
b) vonalas létesítmények esetében a szelvényezést,
c) az egyes művek és berendezések (műtárgyak) helyét,
d) a létesítmény befogadó képességét és legmagasabb vízszintjét, valamint az
ez által borított terület határát,
e) azoknak az ingatlanoknak a helyrajzi számát, amelyen a létesítmény épül,
feltüntetve a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát,
f) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölését és helyét;
4. vonalas létesítmények hossz-szelvénye, valamint mintakeresztszelvényei,
az üzemi vízszintek és műtárgyak bejelölésével;
5. művek (műtárgyak) és berendezések általános terve;
6. a létesítmény üzemeltetési szabályzata, beleértve a mennyiség, a vízminőség ellenőrzését és a technológiai vízminőséget javító beavatkozások tervét is.
A halastavak létesítésére vonatkozó további szabályokat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 62-63. §-a tartalmazza:
62. § (1) Halastavat, horgásztavat, látványtavat és jóléti tavat (a továbbiakban
együtt: mesterséges tavat), valamint tározót ott lehet létesíteni, ahol
a) az előírt minőségű víz a kívánt időpontban és a szükséges mennyiségben
rendelkezésre áll,
b) a természetvédelmi szempontból fontos élőhelyeket nem károsítja, és
c) a víz későbbi hasznosítása érdekében az egyébként káros mennyiségű vizek visszatartása biztosítható.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott előírásoktól el lehet térni, amennyiben a tó létesítése a vizek mennyiségi és minőségi viszonyait károsan nem befolyásolja.
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63. § (1) A tavak feltöltésére, illetve táplálására csak olyan felszíni vizet szabad felhasználni, amely minőség, hőmérséklet, lebegőanyag-, vegyianyag-tartalom, valamint mikrobiológiai szennyezettség szempontjából a hasznosítási célnak megfelel (a tavak felszín alatti vízből történő vízutánpótlására tehát
nincs lehetőség). A vízellátást a vízszétosztó rendszerből, illetve a vízszétosztásra igénybe vett belvízcsatorna-szakaszokból, ettől eltérő esetben csak folyamatos vízkészletű vízfolyásokból szabad tervezni.
(2) A szennyvízzel, települési folyékony hulladékkal történő tápanyagképzés,
takarmányozás tilos.
Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy a meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell. Magánszemély esetén a meghatalmazást két tanúval is alá kell íratni.

2.2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó tevékenységek
Az akvakultúrához kapcsolódó egyes beruházások a fent említett kormányrendelet 1., illetve 3. mellékletébe tartozó „tevékenységeknél”, az ezekre vonatkozó feltételek fennállása esetén külön engedélyhez kötöttek.
2.2.1. Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység (1. melléklet)
Egy halastó a kormányrendelet 1. melléklet 4. és 55. sorába tartozhat:
A.
Sorszám
4.
55.
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B.
A tevékenység
megnevezése
Haltenyésztés intenzív
ketreces vagy medencés
haltermelő üzemben
Halastó vagy tórendszer

C.
Küszöbérték,
feltétel
országos jelentőségű
védett természeti területen
ha több mint 30 ha-on
fed országos jelentőségű védett természeti területet

Ami azt jelenti, hogy ha a fent megjelölt B oszlop szerinti a C oszlopban leírtaknak is megfelel, környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni.
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei {6. melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez}
A helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott környezeti hatástanulmánynak – az
előzetes vizsgálatban elfogadott vagy az előzetes konzultációban lehetségesnek tartott változatra (változatokra) a felügyelőség által meghatározott mélységben és részletezettségben – a következőket kell tartalmaznia:
1. Az előzmények összefoglalása, különösen
a) a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalásai, a nyilvánosság észrevételei az előzetes vizsgálatban, vagy a felügyelőség véleménye és a közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság észrevételei az előzetes konzultációban;
b) a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete;
c) a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és azoknak
a fő okoknak a megjelölése, amelyek e korábbi változatok közötti választását – figyelembe véve a környezeti hatásokat – indokolták.
2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes leírása, különösen
a) az előzetes vizsgálati vagy az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelölve, ha az ott leírtakhoz képest változás történt;
b) az egyes hatótényezők részletezése
ba) a hatótényező jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése,
bb) a hatótényező a tevékenység mely szakaszában jelenik meg, s az adott
szakaszon belül a tevékenység mely részéhez rendelhető hozzá, mely
környezeti elemeket érinti;
c) az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az ebből származó hatótényezők.
3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
a) A hatótényezők kiváltotta hatásfolyamatokat környezeti elemenként külön-külön és környezeti rendszerként összességükben is elemezni kell. Fel
kell tárni a közvetetten érvényesülő hatásfolyamatokat is.
b) A hatásterületek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően
kell meghatározni, és térképen is be kell mutatni.
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c) A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotát is le kell írni. A leírásnak
ca) csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való összevetésnél szükség van;
cb) a környezeti állapot – a tevékenység megvalósításától független – várható változását is tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre álló
adatok ezt lehetővé teszik;
cc) új telepítés esetén tartalmaznia kell
cca) a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a természeti és épített környezet értékei, a
tájkép és a tájhasználat bemutatását,
ccb) a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését.
4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése
a) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:
aa) a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése
és időbeli eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta,
ab) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz,
ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak megváltozása,
ad) a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,
ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása,
af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet értékeinek ritkasága, pótolhatósága,
ag) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások pótolhatósága,
ah) a környezetkárosodás elkerülésének, mérséklésének lehetőségei;
b) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását okozhatja, akkor a környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni különösen
ba) a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait,
bb) a lakosságot érő környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek
egészségi állapotára gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetését,
bc) amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét,
bd) az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható mértékűre való csökkentésének lehetőségeit;
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c) a környezet állapotának változása miatt várható közvetlen gazdasági és
társadalmi következmények becslése, amennyiben lehetséges, különösen:
ca) a bekövetkező károk és felmerülő költségek,
cb) a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása,
és az ennek következtében esetleg bekövetkező életminőség- és életmódbeli változások.
5. Ha a 12–15. § szerinti eljárás megindult, akkor külön fejezetben összefüggően kell ismertetni az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatát, különösen:
a) a hatásviselő fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját;
b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezőket, illetve eseményeket;
c) az országhatáron átterjedő hatásfolyamatokat;
d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által közölt
adatokat is alapul véve, valamint azok várható állapotváltozásait;
e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;
f) az országhatáron túli hatásokat megelőző vagy elfogadható mértékűre csökkentő intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellenőrzésükhöz szükséges
utólagos méréseket és megfigyeléseket;
g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.
6. Környezetvédelmi intézkedések
a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása;
b) a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja a tevékenység
folytatása során;
c) az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően.
7. Egyéb adatok
a) a környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrása,
az alkalmazott módszerek, azok korlátai és alkalmazási körülményei, az
előrejelzések érvényességi határai (valószínűsége), a tanulmány összeállításához szükséges információkkal kapcsolatban felmerült nehézségek, bizonytalanságok;
b) a felhasznált tanulmányok listája, a tanulmányokhoz való hozzáférés módja;
c) azoknak az adatoknak a megjelölése, amelyek törvény értelmében minősített adatnak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot
képeznek;
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d) annak jelzése, hogy a környezeti hatástanulmány mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez fűződő jogok.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma
(A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete)

8. Közérthető összefoglaló
a) a tevékenység lényegének ismertetése;
b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása;
c) a környezeti hatások becslése, értékelése;
d) a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások;
e) a környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések.

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
a) a tervezett tevékenység célja;
b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumene,
bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása,
bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja,
bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az
azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye,
be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység
megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását,
bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje,
szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást
igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is,
bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések,
bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek:

2.2.2. Előzetes vizsgálat-köteles tevékenység (3. melléklet)
A kormányrendelet 3. mellékletébe tartozó tevékenységek esetében - ahol a
tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálati kötelezettsége annak mérete, illetve jellege miatt nem előre determinált, hanem a környezetre gyakorolt
hatásának függvénye -, az előzetes vizsgálati eljárás keretében a felügyelőség
dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességéről.
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9.

Haltenyésztés intenzív
ketreces vagy medencés
haltermelő üzemben
(amennyiben nem tartozik
az 1. mellékletbe)

méretmegkötés feltétel nélkül

124.

Halastó vagy tórendszer
(amennyiben nem tartozik
az 1. mellékletbe)

a) 30 ha-tól
b) 5 ha-tól intenzív halastó vagy
tórendszer esetében
c) védett természeti területen,
Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül

1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely
létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás,
2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás,
vízrendezés,
3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és
szennyvízkezelés,
4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó rendszerrel vagy vízkivétellel történik,
5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet;
bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia,
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c)

d)

e)

f)
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bj) a ba)–bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása,
megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani,
bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő
– tervezett terület-felhasználási módokat,
bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását,
bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel
összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet
szerinti meghatározott küszöbértéket;
a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen területvagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természetierőforrás-felhasználási vagy -védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód
kiválasztását;
nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, valamint a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése;
a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezetigénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének
előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel;
a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen
fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként
változhatnak meg a telepítés következtében,
fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni,
fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint hogy a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel,
fd) a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján.

2. A csak a 2. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
a) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői,
b) a tervezett létesítmény, illetve tevékenység leírása, beleértve a telephelyen
lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket,
c) a tervezett létesítmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolása,
d) a létesítmény tervezett termelési kapacitása,
e) az alkalmazandó technikák rövid ismertetése,
f) a létesítmény várható környezeti hatásainak leírása,
g) a létesítményben tervezett tevékenység hatásterületének meghatározása
a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat,
h) az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása,
i) a nyilvánosság tájékoztatása érdekében esetlegesen megtett intézkedések
bemutatása és a vélemények összefoglalása,
j) ha a létesítmény a Natura 2000 területre hatással lehet, a hatások előzetes
becslése a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra
gyakorolt hatások figyelembevételével.
3. Az 1–3. mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb (közös) követelményei
a) az engedélykérő azonosító adatai;
b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező
adatot, így megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és
a nyilvánosságra hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, amelyek a tevékenység megítélést lehetővé teszik;
c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már
megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell;
d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége.
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2.3. Vízjogi létesítési engedély módosítása eljárás formai és tartalmi
követelményei
Szükséges a módosításra irányuló kérelem benyújtása, valamint a DíjR-ben
foglalt igazgatási,szolgáltatási díj megfizetése a DíjR. 1. mellékletének 51. pontja alapján, amelynek mértéke a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során
megállapított díjtétel 50%-a. Névátírás esetén, ha az új engedélyes a réginek
jogutódja, a DíjR. 1. mellékletének 52. pontja szerint, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során megállapított díjtétel 25%-ának megfizetése szükséges. A terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi
hiteles tulajdoni lap, valamint a földhivatali térképkivonat eredeti példányát
kell benyújtani. Amennyiben a terület nem az engedélyesé, úgy tulajdonosi
hozzájárulás, bérleti szerződés csatolása is szükséges.
Amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításáról van szó, korszerűségi felülvizsgálatot kell elvégeztetni. Ha a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, földhivatal, MOL NyRt., illetve egyéb szolgalmi jogi
bejegyzés szerepel, akkor üzemeltetői nyilatkozatot is mellékelni kell. Abban
az esetben, ha az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy a meghatalmazás eredeti példányára is szükség van. Magánszemély esetén a meghatalmazást két tanúval is alá kell íratni.
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Lánctalpas kotrógép vízi munka közben (forrás: www.balatonihal.hu)

3. Halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezési
eljárásának formai és tartalmi követelményei
A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározottak szerinti engedélyezési tervdokumentációt az alábbiak szerint:
6. § A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
b) a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozat, az engedély vagy a vízkönyvi nyilvántartás számát;
c) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve a létesítési engedély jogosítottjának eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés
jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;
d) a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó (a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és
horizontális) adatokat is rögzítő tervdokumentáció nyolc példányát;
e) a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre
vonatkozó nyilatkozatot a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;
f) a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a
próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;
g) a jogszabályban meghatározott esetben a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet;
h) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt,
illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
i) a közműves vízellátó (vízkezelő), vízelvezető, illetve szennyvízelvezető és
szennyvíztisztító mű esetén az üzemeltetési szabályzatot, egyedi vízellátás és szennyvízelvezetés esetén az alkalmazott technológiával összefüggő kezelési és karbantartási utasítást, valamint a kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és szervezeti adatokat és működési szabályzatot;
j) a vízkivételi művek külön jogszabály szerinti alapállapot-vizsgálatának adatait;
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k) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén:
ka) amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani naplót és a
2. melléklet I/A. fejezete szerinti műszaki dokumentációt,
kb) a ka) pontban nem említett esetekben a 2. melléklet I/B. fejezete szerinti műszaki dokumentációt;
m) a 4. § a) pontjában meghatározott rendelkezésekre figyelemmel, azok megnevezését, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét a megvalósított
vízimunka, vízilétesítmény üzemeltetése érinti (az érdekeltség megjelölésével), az esetleges kártalanítással kapcsolatos vagy egyéb fizetési kötelezettségekre vonatkozó megállapodás csatolásával;
n) ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat a felek szerződésén, illetőleg hatósági határozaton alapuló vízvezetési szolgalom útján valósult meg – különösen a létesítési engedély jogosítottjának, valamint az üzemeltető személyének eltérése esetén –, az üzemeltetéssel ös�szefüggő és a szolgalom gyakorlásával járó használati korlátozások tartalmát, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatokat;
o) a csatlakozással megvalósított vízilétesítmény esetén azt a nyilatkozatot,
hogy a 3. §-ban megjelölt és közölt adatok – ideértve a csatlakozással megvalósult vízilétesítményekre vonatkozó megállapodást – változatlanok, vagy
ellenkező esetben az eltérésre vonatkozó megállapodásokat, illetőleg tervdokumentációt;
p) ha a védőterület kijelölése kapcsán a környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelőség a vízjogi létesítési engedélyben a védőterület kialakítására vonatkozóan külön kötelezettségeket határozott meg, ennek
teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a védőterületet meghatározó tervdokumentációra történő utalással.
A DíjR. 1. melléklet I/28. pontja alapján a vízjogi üzemeltetési engedély {Vgtv.
28. § (1) bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §} igazgatási szolgáltatási
díjának mértéke a vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a.
Mellékelni szükséges a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a felelős műszaki vezető nyilatkozatával.
Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, abban az esetben mellékelni kell meghatalmazás eredeti példányát. Magánszemély esetén a meghatalmazást két tanúval is alá kell íratni.
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3.1. Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Ez esetben szükséges a módosításra irányuló kérelem benyújtása, valamint a
DíjR-ben foglalt igazgatási,szolgáltatási díj megfizetése a DíjR. 1. melléklete
51. pontja alapján, amelynek mértéke a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során megállapított díjtétel 50%-a.
Amennyiben az engedély módosítása az engedélyes személyében bekövetkezett változás miatt szükséges, az igazgatási szolgáltatási díj a DíjR. 1. melléklet 52. pontja alapján a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során megállapított díjtétel 25%-a.
Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát. Magánszemély esetén a meghatalmazást két tanúval is alá kell íratni.

4. Halastavak vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárásának formai és tartalmi követelményei
A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szabályozza a kérelem (beadvány)
kötelező tartalmát:
6. § A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
b) a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozat, az engedély vagy a vízkönyvi nyilvántartás számát;
c) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve a létesítési engedély jogosítottjának eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés
jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;
d) a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó (a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és
horizontális) adatokat is rögzítő tervdokumentáció nyolc példányát;
e) a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre
vonatkozó nyilatkozatot a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;
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f) a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a
próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;
g) a jogszabályban meghatározott esetben a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet;
h) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt,
illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
i) a közműves vízellátó (vízkezelő), vízelvezető, illetve szennyvízelvezető és
szennyvíztisztító mű esetén az üzemeltetési szabályzatot, egyedi vízellátás és szennyvízelvezetés esetén az alkalmazott technológiával összefüggő kezelési és karbantartási utasítást, valamint a kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és szervezeti adatokat és működési szabályzatot;
j) a vízkivételi művek külön jogszabály szerinti alapállapot-vizsgálatának
adatait;
k) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén:
ka) amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani nap
A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szabályozza a kérelem (beadvány)
kötelező tartalmát:
6. § A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét;
b) a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást, ideértve a határozat, az engedély vagy a vízkönyvi nyilvántartás számát;
c) az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély jogosítottjának) eltérése esetén a tulajdonos megnevezését és az üzemeltetés
jogcímét, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítását, szerződését, nyilatkozatát;
d) a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó (a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és
horizontális) adatokat is rögzítő tervdokumentáció nyolc példányát;
e) a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre
vonatkozó nyilatkozatot a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;
f) a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a
próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatokat;
g) a jogszabályban meghatározott esetben a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet;
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h) a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat (így például az igényelt,
illetőleg engedélyezett víz mennyiségét és minőségét);
i) a közműves vízellátó (vízkezelő), vízelvezető, illetve szennyvízelvezető és
szennyvíztisztító mű esetén az üzemeltetési szabályzatot, egyedi vízellátás és szennyvízelvezetés esetén az alkalmazott technológiával összefüggő kezelési és karbantartási utasítást, valamint a kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és szervezeti adatokat és működési szabályzatot;
j) a vízkivételi művek külön jogszabály szerinti alapállapot vizsgálatának
adatait;
k) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén
ka) amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani naplót és a 2. melléklet I/A. fejezete szerinti műszaki dokumentációt,
kb) a ka) pontban nem említett esetekben a 2. melléklet I/B. fejezete szerinti műszaki dokumentációt;
m) a 4. § a) pontjában meghatározott rendelkezésekre figyelemmel, azok
megnevezését, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét a megvalósított vízimunka, vízilétesítmény üzemeltetése érinti (az érdekeltség
megjelölésével), az esetleges kártalanítással kapcsolatos vagy egyéb fizetési kötelezettségekre vonatkozó megállapodás csatolásával;
n) ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat a felek szerződésén, illetőleg hatósági határozaton alapuló vízvezetési szolgalom útján
valósult meg – különösen a létesítési engedély jogosítottjának, valamint az
üzemeltető személyének eltérése esetén –, az üzemeltetéssel összefüggő és
a szolgalom gyakorlásával járó használati korlátozások tartalmát, továbbá
e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatokat;
o) a csatlakozással megvalósított vízilétesítmény esetén azt a nyilatkozatot, hogy a 3. §-ban megjelölt és közölt adatok – ideértve a csatlakozással
megvalósult vízilétesítményekre vonatkozó megállapodást – változatlanok, vagy ellenkező esetben az eltérésre vonatkozó megállapodásokat, illetőleg tervdokumentációt;
p) ha a védőterület kijelölése kapcsán a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a vízjogi létesítési engedélyben a védőterület
kialakítására vonatkozóan külön kötelezettségeket határozott meg, ennek teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a védőterületet meghatározó
tervdokumentációra történő utalással.
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A kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni a DíjR-ben szabályozott igazgatási szolgáltatási díjat, melynek mértéke az 1. melléklet I/28. pontjában meghatározott díjtétel, azaz a vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a.
Mellékelni kell a megvalósulási tervdokumentációt, műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvet, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, továbbá a terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap
és földhivatali térképkivonat eredeti példányát. Amennyiben a terület nem
az engedélyesé, úgy tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés stb. csatolása
szükséges. Ha a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, Földhivatal, MOL NyRt., illetve egyéb szolgalmi jogi bejegyzés szerepel, abban az esetben üzemeltetői
nyilatkozatot is mellékelni kell a kérelemhez.
Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát. Magánszemély esetén a meghatalmazást két tanúval is alá kell íratni.
A bekerülési költséget számlával szükséges igazolni, vagy szakértővel meg
kell becsültetni és le kell igazoltatni.

5. Halkeltető állomás üzemeltetési
engedélyezési eljárás formai és
tartalmi követelményei
A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján a halkeltető állomásnak a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló jogszabály szerinti tenyészetkóddal kell rendelkeznie.
A halkeltetési tevékenységet irányító személynek
a) szakirányú felsőfokú végzettséggel,
b) legalább szakirányú Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel, vagy
c) az Országos Képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, az a) vagy b) pontban szereplő szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel, továbbá legalább 3 év halkeltetői
szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amelyet az adott halfajta tenyésztő szervezete igazol.
Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet a halkeltető állomás üzemeltetőjének a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)
által rendszeresített és a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon,
a halkeltető állomás helye szerint illetékes kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szerveihez (tenyésztési hatóság) kell benyújtania.
A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:
a) a halkeltető állomás címét, telefonos elérhetőségét;
b) a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítésének megnevezését;
c) a halkeltető és lárvatartó edények számát és űrméretét, valamint az évente
átlagosan kibocsátott lárva tervezett mennyiségét;
d) a keltetni kívánt halfajok fajtájának megnevezését.

Halastavak (forrás: www.haki.hu)
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A kérelemhez csatolni kell a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítéséről szóló dokumentumok hiteles másolatát.
A tevékenységi kör vagy az üzemeltetési engedély feltételeiben bekövetkezett
változás esetén a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül az
üzemeltetési engedély módosítását kell kérni a kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveitől.
A NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 17.3.1. pontja
alapján, a halkeltető állomás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjtétele: 45.000 forint.

Melléklet
Hasznos linkek
http://www.halaszat.kormany.hu/
http://www.mmk.hu/
http://www.nebih.gov.hu/
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.tanyato.hu/
Jogszabályok
• az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény
• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
• a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet
• a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
• a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
• a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet
• a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
• a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
• az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
• a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag
felajánlásáról, értékesítéséről 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fi zetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fi zetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

Zuger-edények a halkeltetőben (forrás: www.balatonihal.hu)

Köszönetnyilvánítás
Az útmutató összeállításában nyújtott segítségükért köszönettel tartozom VM-es kollégáimnak: dr. Faragó Réka Teodórának, Petrov Ferdinándnak és Czók Dávidnak.
Készítették a Vidékfejlesztési Minisztérium Halgazdálkodási és HOP Irányító Hatósági
Osztályának munkatársai
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Összeállította: Udvari Zsolt főtanácsos
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A területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek
elérhetősége
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Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Postai cím: 1447 Budapest, Pf.: 541.
Telefon: +36-1-478-4400
Fax: +36-1-478-4520
Honlap: http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
Vezető: Dolla Eszter - igazgató

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
Postai cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246.
Telefon: +36-42-598-930
Fax: +36-42-598-941
Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu
Vezető: Szentesi Péter- igazgató

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
Postai cím: 6701 Szeged, Pf.: 1048.
Telefon: +36-62-553-060
Fax: +36-62-553-068
Honlap: http://atiktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu
Vezető: Némethy Tímea - igazgató

Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Postai cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.
Telefon: +36-22-514-300
Fax: +36-22-313-564
Honlap: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Vezető: dr. Zay Andrea - igazgató

Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13.
Postai cím: 7602 Pécs, Pf.: 412.
Telefon: +36-72-567-100
Fax: +36-72-567-103
Honlap: http://www.ddkvf.hu/index.php
E-mail: deldunantuli@zoldhatosag.hu
Vezető: dr. Gulyás Anita - igazgató

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Postai cím: 5002 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon: +36-56- 523-423
Fax: +36-56-343-768
Honlap: http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Vezető: Kónya Károly - igazgató

Észak-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.
Postai cím: 9002 Győr, Pf.: 471.
+36-96-524-000
Fax: +36-96-524-024
Honlap: http://edktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
Vezető: dr. Buday Zsolt - igazgató

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Postai cím: 9701 Szombathely, Pf.: 183.
Telefon: +36-94-506-700
Fax: +36-94-313-283
Honlap: http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Vezető: Bencsics Attila - igazgató

Észak-magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Postai cím: 3501 Miskolc, Pf.:379.
Telefon: +36-46-517-300
Fax: +36-46-517-399
Honlap: http://emiktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Vezető: Bese Barnabás - mb. igazgató

Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
Postai cím: 4001 Debrecen, Pf.: 27.
Telefon: +36-52-511-000
Fax: +36-52-511-040
Honlap: http://tiktvf.zoldhatosag.hu/
E-mail: tiszantuli@zoldhatosag.hu
Vezető: Kelemen Béla - igazgató

Az országos zöldhatóság elérhetősége
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postai cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: +36-1-224-9100
Fax: +36-1-224-9163
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu
Vezető: Tolnai Jánosné Dr. - főigazgató

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási
számláinak megnevezése
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
10032000-00287261-00000000
Észak-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10033001-01711899-00000000
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10032000-01711806-00000000
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10029008-01711882-00000000
Dél-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10024003-01711837-00000000
Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10047004-01711947-00000000

Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10044001-01711923-00000000
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10027006-01711868-00000000
Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10034002-01711916-00000000
Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10045002-01711930-00000000
Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
10028007-01711875-00000000
Vidékfejlesztési Minisztérium
10032000-01494549
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E kiadvány az Európai Unió és Magyarország támogatásával készült.

„Európai Halászati Alap: a megújuló halászatért”
Szerkesztette:
Vidékfejlesztési Minisztérium
http://halaszat.kormany.hu/

