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T Á J É K O Z T A T Ó  

 

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

HAJDÚSZOBOSZLÓI SZAKASZMÉRNÖKSÉG 

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek: 0900-1400 

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 163. 

Telefon: 52/361-812, 30/207-5480 

E-mail: partberlet@tivizig.hu 

1. Bérleményekre vonatkozó előírások 

 

A Keleti-főcsatorna a Magyar Állam tulajdonában, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

vagyonkezelésében áll. A Keleti-főcsatorna az Állam kizárólagos tulajdonában álló vízi 

létesítmény melyről a 1995. évi LVII. törvény rendelkezik. A tájékoztatóban szereplő 

pontokon kívül a mindenkori hatályos igazgatói utasítás, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, 

illetve a bérleti szerződés pontjai az irányadók. 

 

1.1.  Általános tájékoztató 

 

1.1.1. Adásvételi (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet) illetve ajándékozási szerződés 

(4. melléklet) köthető mind ügyvéd jelenlétében, mind 2 tanúval igazolt 

formában ügyvéd jelenléte nélkül, mely alapját a bérleményen található 

felépítménynek és/vagy stégnek kell képeznie, annak méretétől és anyagától 

függetlenül. A szerződéseken (melyekből érdemes legalább 4 példányt készíteni) 

szerepeltetni kell, hogy a bérelt terület a Magyar Állam tulajdonában, a TIVIZIG 

vagyonkezelésében áll, adásvétel illetve ajándékozás tárgyát pedig a felépítmény 

(nyaraló, hétvégi ház, víkendház, horgásztanya stb.) és/vagy stég képezi.  

 

1.1.2. Hagyaték tárgyát képező, bérleményen található felépítményt/stéget csak 

jogerős hagyatékátadó végzéssel áll módunkban elfogadni. A hagyatéki eljárást 

lezáró, hagyatékátadó végzésben megjelölt örökös/örökösök bérleti szerződés 

kötésére jogosultak. 
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1.1.3. Bérleti szerződés kötésének feltételei: 

Adásvételi/ajándékozási szerződésen szereplő NAV pecsét, a befizetésre 

vonatkozó határozat vagy az illeték befizetését igazoló csekk megléte. 

Személyazonosságot igazoló okmányok megléte (személyi igazolvány, 

lakcímkártya, adóigazolvány stb.). 

Egyszeri, a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges eljárási költség befizetése 

(ügyfélfogadási időben pénztárunkban vagy banki átutalással számlaszámunkra). 

Hátralékos tartozások kiegyenlítése a TIVIZIG felé. 

 

1.1.4. A bérleti szerződés kezelői hozzájárulásának ideje: 

Bérlemények esetén: határozatlan idejű. 

Bérleményen kívüli víziállások esetén: határozott idejű, jelenleg 2022.12.31. 

napjáig. 

 

1.1.5. 2018-tól érvényes díjak (áraink az ÁFA-t tartalmazzák): 

Eljárási költség: 29.210,- Ft 

Stéges bérleti díj: 18.250,- Ft 

Stég nélküli bérleti díj: 14.060,- Ft 

Bérleményen kívüli víziállások bérleti díja: 15.195,- Ft 

 

Az egyszeri eljárási költséget, a bérleti szerződés megkötésének alkalmával 

pénztárunkban, az éves bérleti díjat a bérleti szerződésen feltüntetett módok 

alapján, banki átutalással, személyesen vagy meghatalmazással pénztárunkban 

illetve a minden év március 31-ig postai úton kiküldött számla befizetésével 

rendezhető. 

 

MÁK-nál vezetett számlaszámunk: 10034002-01712089-00000000 

 

1.2. Bérleti szerződés kötésének menete 

 

1.2.1. A megkötött felépítményre vonatkozó adásvételi/ajándékozási szerződések 

eredeti példányát a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál érkeztetni kell. A kizárólag 

stégre vonatkozó adásvételi/ajándékozási szerződést nem szükséges a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal felé bemutatni. 

 

1.2.2. A NAV illetékbefizetést igazoló pecséttel ellátott adásvételi/ajándékozási 

szerződéssel, személyesen vagy írásbeli meghatalmazással 

Szakaszmérnökségünkön bérleti szerződés megkötésére kerül sor.  

 

1.3. Bérleményekkel kapcsolatos egyéb dokumentumok 

 

A bérleményekkel kapcsolatban felmerülő dokumentumokat, mint az 

adásvételi/ajándékozási szerződés mintákat, az E-ON áramszolgáltató felé elektromos 

kábel bevezetéséhez szükséges formanyomtatványt (5. melléklet), a fakivágási kérelmet 

(6. melléklet), a Keleti-főcsatorna menti bérleményekkel kapcsolatos ügyintézésre való 

meghatalmazást (7. melléklet) Szakaszmérnökségünkön kiadmányozunk. 
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2. Bérleményen kívüli víziállások létesítésére vonatkozó előírások 

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén a területhasználatokhoz-, így a víziállások 

létesítéséhez is a meder kezelőjének (TIVIZIG) mederhasználatra jogosító kezelői hozzájárulása 

szükséges, melyet a víziállások telepítésére vonatkozóan a TIVIZIG kizárólag bérleti szerződés 

formájában köt a bérlőkkel. 

 

2.1. Általános tájékoztató 

 

A 2018-ban bevezetett szabályozás értelmében megváltoztak a mederterület bérletére 

irányuló szerződéskötés feltételei, az Igazgatóság hozzájárul további víziállások 

létesítéséhez. A tájékoztatóban szereplő pontokon kívül a mindenkori hatályos igazgatói 

utasítás, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, illetve a víziállások elhelyezésére szolgáló 

bérleti szerződés pontjai az irányadók. 

 

2.2. Stég létesítésének menete 

 

2.2.1. Új víziállás létesítéséhez kérelmet (8. melléklet) szükséges benyújtani, melyhez 

csatolni kell a tervezett víziállás szerkezeti rajzát és annak műszaki leírását (9. 

melléklet), méretekkel feltüntetve! Csak pontos címmel és telefonszámmal 

érkező kérelmet tudunk elfogadni annak érdekében, hogy az ügyintézés gyors és 

zökkenőmentes legyen. 

 

2.2.2. Szakaszmérnökség ügyintézője felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel. Időpont 

egyeztetést követően közösen felmérik a stég létesítésének helyét és méreteit. 

Erről jegyzőkönyv készül, mely után írásban engedélyezzük az építkezést. 

 

2.2.3. A kész stégről bejelentési kötelezettsége van a kérelmezőnek. A bejelentést 

követően a Szakaszmérnökség ügyintézőjének egy ismételt helyszíni szemlét 

szükséges tartania, mely során elbírálja, hogy az előírásoknak, megbeszélteknek 

megfelelően épült – e a stég. Amennyiben eltérés nem volt tapasztalható, a 

Szakaszmérnökségen bérleti szerződés kötésére kerül sor. 
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2.3. Szabályok 

 

 Területe maximálisan 12 m2 lehet, melynek szélessége legfeljebb 4 m. 

 A bérlemény területe a stég teljes szélességében a töltés vízfelőli oldalán lévő 

partél vonaláig tart. 

 A víziálláson felülépítmény nem létesíthető. 

 A szomszédos víziállástól való legkisebb távolság 10 m. 

 A műtárgytól való távolság legalább 50 m. 

 A víziállás víz felőli oldala legfeljebb a parti növényzet széléig érhet. 

 A stég teherbírásáért és biztonságos használatáért a felelősség a tulajdonost 

terheli. 

 A bérbeadó a baleset- és természetvédelmi vonatkozású károkért 

felelősséget nem vállal. 

 További szabályozások a stégre vonatkozó bérleti szerződésben találhatók. 

 

  



5 
 

3. Mellékletek
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1. melléklet Adásvételi szerződés minta (felépítmény+stég) 
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2. melléklet Adásvételi szerződés minta (felépítmény) 
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3. melléklet Adásvételi szerződés minta (stég) 
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4. melléklet Ajándékozási szerződés minta 
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5. melléklet E-ON elektromos kábel bevezetésének kérelme minta 
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6. melléklet Fakivágási kérelem minta 
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7. melléklet Meghatalmazás minta 
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8. melléklet Stég létesítési kérelem minta 
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Hajdúszoboszló, 2021.02.17. 
Készítette: Nagy Ákos 

9. melléklet Stég műszaki rajz minta 


