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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § 
Módosítás jellege: módosítás

,,A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes
belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi ... törvény (a
továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi. Az eljárás díja és a
kötelezettség teljesítéséhez fűződő feladatok költségei az ingatlantulajdonost, a létesítőt vagy az
üzemeltetőt nem terhelhetik."

Indokolás

A korábban engedély nélkül vagy attól eltérő módon létesített házi kutakkal kapcsolatos bejelentés
megtételére a jelenleg hatályos törvény szerint 2018. december 31-éig köteles a létesítő vagy az
üzemeltető. A javaslat ezt a határidőt tolná ki a 2020. év végéig. Tekintettel azonban arra, hogy a
kapcsolódó költségek, dokumentációk az ingatlantulajdonost százezer forintos nagyságban
terhelhetik, indokolt az állam kérése szerinti bejelentés teljesítésével járó többletköltségek alól a
bejelentőt mentesíteni, és a költségeket az állam által átvállalttá tenni.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.



Az a törekvés támogatható, hogy a nyilvántartás felálljon, azonban a járulékos költségek alóli
lakossági mentesítés kívánatos, továbbá ez a folyamat reményeink szerint nem azt jelenti, hogy a
jövőben esetlegesen adókivetésre készül a kormány a házi kutak kapcsán.

Budapest, 2018. október 31.
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