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Az Országgy űlés
Mezőgazdasági bizottsága

Érkezett: 2013 Á~ rt 2 3.

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1)
bekezdése alapján „a vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII. törvény
módosításáról” szóló T/10516. számú törvényjavaslathoz a következő a következő

bizottsági módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul, és a következő új 2. §-sal
egészül ki, valamint az ezt követő §-ok megjelölése értelemszer űen változik:

»1• §

A vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII . törvény (a továbbiakban: Vgtv .) 15 .
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kel l
részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot . [A kizárólag
energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz visszatáplálására kérelemre a
vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv ad engedélyt .] ”

A Vgtv. 29. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1a) Termálvíz kizárólag energiahasznosítás céljából történő kitermelésére
vonatkozó létesítési engedélyben – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletbe n
meghatározott feltételek szerint – rendelkezni kell a kitermelt víz elhelyezésének
módjáról.”
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Indokolás

A törvényjavaslat elsődleges célja a termálvíz kitermelése során a környezetvédelm i
szempontok, valamint a méltányolható termelési-gazdasági érdekek érvényesüléséne k
harmonikus biztosítása . Ennek során a fenntartható kitermelés elve mellett biztosítan i
kell az elővigyázatosság szempontjainak figyelembe vételét, valamint az elérhető
legjobb technológia alkalmazását . Az energiahasznosítású célú termálvíz kitermel ő kút
üzemeltetési engedélyezési eljárásában ezen szempontok együttesen vizsgálhatóak, és
minderre még a beavatkozást megel őzően kerülhet sor. Az engedélyező vízügyi
hatóságnak az üzemeltetési feltételek között rendelkeznie kell a kitermelésre kerül ő víz
további elhelyezésér ől, melynek során vizsgálja a víztest állapotát, a kitermelésr e
kerülő víz mennyiségét, összetételét . Mindezek alapján lehet döntést hozni, hogy az
össze körülmény figyelembe vétele mellett milyen technológia alkalmazása tekinthet ő
a legalkalmasabbnak a víz felszínen történ ő elhelyezésére, ide értve az időszakos
vízfolyás esetén a közvetett felszín alatti bevezetést (kell-e szűrni, ülepíteni, hűteni ,
felszíni vízfolyásba beleengedhető-e, milyen a befogadó kőzet), vagy a víztest
(esetleges rossz) állapota indokolja-e a visszatáplálás szükségességét. Mindez
biztosítja az egy eljárásban történ ő megítélés feltételeit is . A hatósági döntés
részletszabályait végrehajtási rendeletben indokolt meghatározni .

Budapest, 2013 . április 23 .
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