
 

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓ 

3/2019. számú 

UTASÍTÁSA 

 

az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelői 

hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről a szélessávú hálózatok fejlesztése 

érdekében 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. 

főigazgatói utasítás 26. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – összhangban a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), illetve az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezéseivel 

– az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelői 

hozzájárulás kiadásának eljárásrendjét a szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében (a 

továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint szabályozom. 

1. Az Utasítás hatálya 

 

1. § Jelen Utasítást alkalmazni kell az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi 

igazgatóságok (a továbbiakban együtt: vízügyi igazgatási szerv) azon vagyonkezelői 

hozzájárulás kiadására irányuló eljárásaira, amelyekre a szélessávú hálózatok fejlesztése 

céljából kerül sor. 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § Jelen Utasítás alkalmazásában 

1. szélessávú hálózatok fejlesztése: a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő 

kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozatban 

meghatározottak. 

2. vagyonkezelői hozzájárulás: a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) vagy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

(a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlásában, továbbá a vízügyi igazgatási szerv 

kezelésében lévő ingatlanok tekintetében a vízügyi igazgatási szervek által kiadott 

hozzájárulás. 
 

3. A vagyonkezelői hozzájárulások kiadásának rendje, a kérelem tartalmi elemei 

 

3. § A Magyar Állam tulajdonában és a vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésében lévő 

ingatlanok, ingatlanrészek használata, továbbá az ingatlanon történő munkavégzés 

kizárólag vízügyi igazgatási szerv - mint az adott ingatlan vagyonkezelőjének - szakmai és 

jogi szempontok szerint kialakított vagyonkezelői hozzájárulásában rögzített feltételek 

szerint történhet. 

4. § A vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a 

kérelmező az ingatlan fekvése szerint illetékes vízügyi igazgatási szerv részére írásban 

(elektronikusan vagy papír alapon) nyújtja be. 

5. § Ha a kérelmet nem az illetékes vízügyi igazgatási szervhez nyújtotta be a kérelmező, 

a kérelmet a beérkezésétől számított három munkanapon belül az illetékes vízügyi 

igazgatási szervhez át kell tenni. Az áttételről a kérelmezőt az áttétellel egyidejűleg 

értesíteni kell. 
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6. § Ha a kérelmet nem a vagyonkezelőhöz nyújtotta be a kérelmező, a kérelmet a 

beérkezésétől számított három munkanapon belül a kérelemben szereplő ingatlan 

vagyonkezelőjéhez, illetve amennyiben a vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői 

hozzájárulás kiadására nem jogosult, úgy a tulajdonosi joggyakorlóhoz át kell tenni. Az 

áttételről a kérelmezőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell.  

7. § A vízügyi igazgatási szerv ügyintézésre és eljárásra jogosult kapcsolattartói (a 

továbbiakban: kapcsolattartó) nevét és elérhetőségeit, valamint az ügyfélfogadási címet 

és időt jelen Utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

8. § A kérelem kötelező tartalmi elemeit jelen Utasítás 2. sz. melléklete rögzíti. 

 

4. Az ügyintézési határidő 

 

9. § A vagyonkezelői hozzájárulás kiadásáról a vízügyi igazgatási szerv a kérelem 

beérkezését vagy a hiánypótlás beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül dönt. 

10. § Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az 

annak teljesítéséig terjedő idő.  

11. § Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívás átvételétől számított harminc napon belül a 

hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesíti, vagy a teljesítési határidő 

meghosszabbítását írásban nem kéri, a vízügyi igazgatási szerv az eljárást megszünteti. 

 

5. A vagyonkezelői hozzájárulás tartalma, költségtérítése 

 

12. § A vagyonkezelői hozzájárulás kötelező tartalmi elemeit jelen Utasítás 3. sz. számú 

melléklete tartalmazza. 

13. § A vagyonkezelői hozzájárulás kiállításához szükséges szakfelügyeletet a területileg 

illetékes vízügyi igazgatási szerv biztosítja, a költségének mértékét az érintett ingatlan 

jellemzői alapján a vízügyi igazgatási szerv határozza meg, melynek mértékéről előzetesen 

tájékoztatja a kérelmezőt. 

14. § A vagyonkezelői hozzájárulásokról jelen Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott 

kapcsolattartó nyilvántartást vezet. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

15. § Jelen Utasítás annak aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti az OVF főigazgatójának 13/2015. (OVF) számú Utasítása „az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának 

eljárásrendjéről a szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében”  

16. § Jelen Utasítást a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. 

17. § Jelen Utasításban foglaltakat a Főigazgatóság és az Igazgatóságok valamennyi 

foglalkoztatottja köteles megismerni és betartani. 

18. § Jelen Utasítás felülvizsgálatáért és aktualizálásáért az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály vezetője felelős. 

19. § A vízügyi igazgatóságok jelen Utasítást és mellékleteit kötelesek közzétenni a 

honlapjukon.  

 

Budapest, 2019. február 05. 

 Láng István 

 főigazgató 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A szélessávú infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos 

ingatlangazdálkodási feladatok tekintetében ügyintézésre és kapcsolattartásra 

jogosultak 

2. sz. melléklet: A kérelem kötelező elemei 

3. sz. melléklet: A vagyonkezelői hozzájárulás kötelező tartalmi elemei
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