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Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló T/13051. számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat) – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (i) bekezdésében és 102 . § (i) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

I. A törvényjavaslat 2. §-a az alábbiak szerint módosul :

A Vgtv. a következő 6/A. §-sal egészül ki :

„6/A. § (1) A [helyi önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban lévő, ]
belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló, 	 nem állami tulajdonban lévő vízfolyások, csatornák
üzemeltetését és fenntartását – a 45/E . § (1) bekezdése, a 4~/F. § (2) bekezdése vagy/G. §"41
bekezdése szerint [a tulajdonos ellenérték nélküli felajánlását követően] megkötött
üzemeltetési szerz ődés alapján – a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv látja el .
(2) A vízügyi igazgatási szerv végzi [a helyi önkormányzati tulajdonban vagy
magántulajdonban lévő] azon belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatorná k
üzemeltetését és fenntartását is, amelyre a vízügyi hatóság kijelölte . ”

2. A törvényjavaslat 6 . §-a az alábbiak szerint módosul :

A Vgtv. a következő 45/D-45/G. §-sal egészül ki :

»45/D. § (1) A helyi önkormányzatnak [és a magántulajdonosnak] e rendelkezés
hatálybalépésétől számított három hónap áll rendelkezésre, hogy a tulajdonában álló,
belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra
a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek .

(2) A vízügyi igazgatási szerv e rendelkezés hatálybalépésétől számított hat hónapon belül
a) szakmailag ellenőrzi a helyi önkormányzattól [vagy magántulajdonostól] érkező felajánló
nyilatkozatot abból a szempontból, hogy az üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlot t
vízfolyás, csatorna belvíz-elvezetési vagy öntözési célokat szolgál-e, és
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b) vizsgálja, hogy [az átvételre fel nem ajánlott] vízfolyás- vagy csatornaszakasz akadályozza- e
a belvizek elvezetését vagy az öntöz ővíz továbbítását.

45/E . § (1) Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakma i
ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a
belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás, csatorna
tulajdonosával – az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról – ellenérték nélkül i
üzemeltetési szerz ődést köt .

(2) Az (1) bekezdés szerinti üzemeltetési szerződés megkötése és a szerz ődés hatálybalépése között
legfeljebb három hónap id őtartamot kell biztosítani, amely alatt a vízügyi igazgatási szerv a
vízfolyás és a csatorna üzemeltetésre, fenntartásra történ ő átvételét előkészíti .

45/F. § (i) Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat
eredményeképpen megállapítja, hogy a belvízelvezetést vagy öntöz ővíz-továbbítást akadályozó
vízfolyás- vagy csatornaszakasz átvétele szükséges, kezdeményezi a vízügyi hatóságnál magána k
üzemeltetőként, fenntartóként történő kijelölését .

(2) Ha [a 45/E. § (i) bekezdése szerinti] az üzemeltetési szerződés megkötésére az (1)
bekezdés szerinti kijelölési kezdeményezést követően kerül sor, a vízügyi igazgatási szerv a kijelölés
iránti kérelmét visszavonja és a vízügyi hatóság az eljárást megszünteti .

(3) A vízügyi hatóság hatvan napon belül lefolytatott hatósági eljárásban a vízügyi igazgatás i
szervet üzemeltetőnek és fenntartónak akkor jelöli ki, h a
a) megállapítja, hogy az adott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben vagy az öntözésbe n
betöltött szerepe közérdekű , és
b) a vízfolyás, csatorna elhanyagolt állapota akadályozza az öntöz ővíz-továbbítást vagy
belvízhelyzet kialakulását idézheti elő .

(4) A vízügyi hatóság kijelölő döntése két évig hatályos és fellebbezésre tekintet nélkü l
végrehajtható .

(5) A kijelölő döntés a közléstől számítva legfeljebb három hónap időtartamot biztosít arra, hogy a
vízügyi igazgatási szerv a vízfolyást, csatornát üzemeltetésre és fenntartásra átvegye .

45/G. § (i) A 45/E. § (i) bekezdésében és a 45/F. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő
közérdekűség fennállását a vízügyi igazgatási szerv vizsgálja .

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeképpen a vízügyi igazgatási szerv kezdeményezhet i
a) az üzemeltetési szerz ődés felülvizsgálatát,
b) a kijelölő döntés felülvizsgálatát vagy id őbeli hatályának meghosszabbítását .

(3) A belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyás, csatorna tulajdonosa kezdeményezheti a z
üzemeltetési szerz ődés vagy a kijelöl ő döntés felülvizsgálatát, ha a szerz ődés megkötését vagy a
hatósági döntés kiadását megalapozó közérdek űség álláspontja szerint már nem áll fenn .

(4) A vízügyi hatóság a kijelölő döntést hivatalból visszavonja, ha a vízfolyás, csatorna tulajdonosa
és a vízügyi igazgatási szerv üzemeltetési szerződést köt. A szerződéskötésről a vízügyi igazgatási
szerv 15 napon belül tájékoztatja a vízügyi hatóságot . "

Indokolá s

A javaslat szerint a törvényi rendelkezés hatálybalépését ől számított 3 hónapos felajánlás
lehetőségével a helyi önkormányzatok élhetnek, a tulajdonukban lév ő belvíz-elvezetési vagy
öntözési célú vízfolyások, csatornák tekintetében . Ilyen esetben a vízügyi igazgatási szer v
szakmailag azt ellenőrzi, hogy az üzemeltetésre és fenntartásra felajánlott vízfolyás, csatorna
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belvízelvezetésben vagy öntözővíz-továbbításban betöltött szerepe közérdekű-e. Amennyiben igen ,
a vízügyi igazgatási szerv a tulajdonossal megköti az üzemeltetési szerz ődést .

A vízügyi igazgatóságnak a fentieken túlmen ően továbbra is törvényi kötelessége vizsgálni, hog y
vízfolyás- vagy csatornaszakasz akadályozza-e a belvizek elvezetését vagy az öntöz ővíz továbbítását .
Ennek megállapítása esetén a vízügyi igazgatóság ezen vízilétesítmények tekintetébe n
kezdeményezi a vízügyi hatóságnál az üzemeltetésre kijelöl ő döntés meghozatalát. A bizottsági
javaslat nem módosítja a törvényjavaslatnak azt a részét, amely a hatósági eljárás során történ ő
vagy a kijelölő döntés hatálya alatti szerződéskötésre vonatkozik, ugyanis a vízelvezetés t
akadályozó vízilétesítmények tulajdonosai a hatósági beavatkozás helyett továbbra is választhatjá k
az üzemeltetési szerz ődés megkötését.

Budapest, 2013. november 25.

r. Szili Katalin
elnök
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