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Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Bajkai István, Alelnök
Törvényjavaslat címe: Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
Önálló iromány száma: T/384
Összegző módosító javaslat
Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az egyes törvényeknek a
vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló T/384. számú törvényjavaslathoz az alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás
[egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról]
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. alcím, 1. §
Módosítás jellege: elhagyás
[1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
1. §
Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 33. § (2) bekezdés 61. pontja, és
b) melléklete XXII. fejezet 1. pontjának a) alpontja.]
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogszabály alapján engedély nélkül végezhető vagy bejelentéshez kötött tevékenységek
kivételével vízjogi engedély szükséges
a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési
engedély),
b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi
üzemeltetési engedély), és
c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).”
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím, 2. §
Módosítás jellege: elhagyás
[2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
2. §
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogszabály alapján engedély nélkül végezhető vagy bejelentéshez kötött tevékenységek
kivételével vízjogi engedély szükséges
a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi
létesítési engedély),
b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi
üzemeltetési engedély), és
c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).”]
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - Vgtv. 29. § (7) bekezdés nyitó
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki [az egyes törvényeknek ]
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
szóló [2017]2018. évi … törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: elhagyás
[4. §
A Vgtv. 30. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízügyi hatóság a külön jogszabályokban meghatározott feltételek, továbbá események
bekövetkezése esetén hivatalból vagy kérelemre
a) a vízjogi engedélyt (ideértve az elvi engedélyt is) módosíthatja, szüneteltetheti,
visszavonhatja, vagy
b) a vízilétesítmény megszüntetését elrendelheti.
(2) Ha a vízjogi engedély módosítását, szüneteltetését, visszavonását vagy a vízilétesítmény
megszüntetését megalapozó eseményt tevékenység vagy mulasztás idézte elő, az engedélyest
vagy a létesítőt (üzemeltetőt) az ebből eredő károkért az köteles kártalanítani, akinek
tevékenysége vagy mulasztása miatt vált szükségessé a hatósági intézkedés.”]
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Vgtv. 31. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
5. §
A Vgtv. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól
a) az öntözési berendezések [engedélyezési eljárása, ha arra nem a vízhasználat
engedélyezése keretében kerül sor]vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása;”
Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §, 3. alcím, 7. §
Módosítás jellege: módosítás
6. §
A Vgtv. 45. § (7) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„s) a vízjogi engedély és bejelentés nélkül megkezdhető és folytatható tevékenységek körének,
ezekben az esetkörökben az utólagos bejelentés tartalmi elemeinek és az utólagos hatósági
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ellenőrzés szabályainak, továbbá a vízügyi hatóságnak történő bejelentést követően megkezdhető
és folytatható tevékenységek körének, ezekben az esetkörökben a bejelentés tartalmi elemeinek
és a hatósági ellenőrzés szabályainak;”
(rendeletben történő megállapítására.)
7. §
A Vgtv. a következő 45/M. §-sal egészül ki:
„(1) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 28/A. § (1) bekezdését, 29. § (1) és (7) bekezdését,
31. § (2) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és a
megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 2016. június 3-át követően indult, házi vízigény kielégítését biztosító kutak fennmaradási
engedélyezési eljárása során befizetett illetéket, valamint igazgatási szolgáltatási díjat – amennyiben
a kút a Módtv. alapján és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet
szerint már nem engedélyköteles vízilétesítmény – a kérelmező részére a Módtv. hatálybalépésétől
számított harminc napon belül vissza kell fizetni.”
[6. §
A Vgtv. a következő 45/H. §-sal egészül ki:
„45/H. §
(1) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 28. § (1) bekezdését, 29. § (1) és (7) bekezdését,
30. § (1) és (2) bekezdését, 31. § (2) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor első fokon még el
nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 2016. június 3-át követően indult, házi vízigény kielégítését biztosító kutak fennmaradási
engedélyezési eljárása során befizetett illetéket, valamint igazgatási szolgáltatási díjat –
amennyiben a kút a Módtv. alapján és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendelet szerint már nem engedélyköteles vízilétesítmény – a kérelmező részére a
Módtv. hatálybalépésétől számított harminc napon belül vissza kell fizetni.”
3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
7. §
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 10. § (2)
bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a
termőföldet)
„f) vízkivételt biztosító vízilétesítmény létesítése”
(céljából veszik igénybe.)]
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás
[4. Záró rendelkezés]
Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás
8. §
Ez a törvény a kihirdetését követő [8.]kilencvenedik napon lép hatályba.

Indokolás
1., 9. A benyújtott eredeti törvényjavaslat (T/15373.) 3 törvény módosítására tett javaslatot, azonban
időközben a javasolt módosításokat más törvényjavaslatok már végrehajtották, így csak a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) módosítása indokolt. Ezért
a törvényjavaslat címe is – többes törvénymódosításról a Vgtv. módosítására – változik. A
törvényjavaslatot emiatt indokolatlan továbbá alcímekre tagolni, mivel csak egy törvényt módosít,
ezért az alcím megjelölések elhagyása is indokolt.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
2. A törvényjavaslat 1. alcímében foglalt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt érintő
hatályon kívül helyező rendelkezéseket a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény 2018. január 1-jei hatállyal már végrehajtotta,
ezért az 1. alcím elhagyását javasoljuk.
3-4. A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi
CXXXIV. törvény 2018. január 1-jével újraszabályozta a Vgtv. VIII. fejezetét, amelynek során a
korábbi 28. § számozása 28/A. §-ra módosult. Így a vízjogi engedély nélkül gyakorolható
vízhasználatra, illetve vízilétesítmény üzemeltetésre vonatkozó megengedő rendelkezéseket
helyesen a 28/A. §-ban szükséges elhelyezni. Ezt a pontosítást valósítja meg a javaslat.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
5. A törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésében foglalt Vgtv. 29. § (7) bekezdése merev hivatkozásában a
törvényjavaslat korábbi megnevezése és a 2017-es évszám szerepel. A módosítás a törvényjavaslat
új címére utal.
6. A Vgtv. 30. § (1) és (2) bekezdésének módosítását a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény 2018. január 1-jei hatállyal már
végrehajtotta, ezért a vonatkozó rész módosításának elhagyását javasoljuk.
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7. A törvényjavaslat a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi CXXXIV. törvény által végrehajtott módosításhoz képest hátrányt jelentene a
gazdálkodók számára, ezért módosításra szorul. A módosító javaslat értelmében az öntözőtelepek
vízjogi engedélyezése is igazgatási szolgáltatási díjmentessé válik, függetlenül attól, hogy a
vízhasználat engedélyezésével együtt, vagy attól függetlenül kerül sor a vízilétesítmények
engedélyezésére.
8. Felhatalmazó rendelkezéssel kerül kiegészítésre a törvényjavaslat: a Kormány kap
felhatalmazást, hogy a vízjogi engedély és bejelentés nélkül megkezdhető és folytatható
tevékenységek körét és az utólagos bejelentés, utólagos ellenőrzés részletszabályait rendeletben
megállapítsa. A törvényjavaslat 4. §-ával bevezetni kívánt Vgtv. 28/A. § (1) bekezdésének
alkalmazhatósága érdekében a felhatalmazó rendelkezéssel történő kiegészítés az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 44. § (1) bekezdése alapján meghatározott
követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges. A Vgtv. korábban már kiegészült egy
jelenleg is hatályos 45/H. §-sal, amelyet a 2017. évi CXXXIV. törvény 9. §-a iktatott be 2018.
január 1-jei hatállyal. A következő szabad megjelölés a 45/M. §, így erre módosul a § megjelölése.
Emellett az átmeneti rendelkezések közül töröljük az azon §-ra utalást, amely kikerül a
törvényjavaslatból. A törvényjavaslat 3. alcímében foglalt, a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésének módosítását (kibővítettebb tartalommal) az agrárium
versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
CLXXXIII. törvény már végrehajtotta, ezért a 3. alcím elhagyását javasoljuk.
10. Szükséges elég felkészülési időt biztosítani, amíg a rendeleti szintű szabályozás is megjelenik,
így a törvény és a végrehajtási rendeletek egyidejűleg léphetnek hatályba.
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