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Tisztelt Elnök Úr! 

 

A 2021. január 1-től a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendeletben megállapított 

hatáskör tekintetében a mezőgazdasági öntözési célú kutak vonatkozásában, azaz olyan felszín 

alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények esetében, amelyek kizárólag mezőgazdasági 

művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítja, vízügyi hatóságként, 

vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel a Nemzeti 

Földügyi Központ, mint öntözési igazgatási szerv jár el. A kapcsolódó vízilétesítmények (pl. 

öntözőtelep, tározók) engedélyezése esetében továbbra is a területileg illetékes fővárosi, 

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jár el, mint vízügyi hatóság. 

 

Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények 

módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1. napján hatályba lépett több 

rendelkezése módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.).  

Az idei évtől jelentősen csökkentek a közigazgatási hatósági eljárások illetékterhe azzal, hogy 

az illetéktörvényben meghatározott elsőfokú hatósági eljárásokhoz kapcsolódó 

illetékkötelezettséget megszüntették az Itv. 2. mellékletében szereplő és a jogorvoslati eljárások 

kivételével.  

 

Kérjük, hogy a fentiekről a kamara tagságát tájékoztatni szíveskedjen. Amennyiben a jövőben 

a hatáskör átadással kapcsolatban bármely kérdés merülne fel, annak megválaszolására 

forduljon hatóságunkhoz bizalommal. 

 

Kelt: Nyíregyháza, elektronikus bélyegző szerint 

 

 Varga Béla tű. ezredes 

 tűzoltósági főtanácsos 

 igazgató 
Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül) 

Kapják:  Címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Email) 
 

 ____________________________________________  ____________________________________________  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.  

Telefon: +36 (42) 594-609 Fax: +36 (42) 404-425 

E-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu 
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