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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény
módosításáról szóló T/13659. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

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

1. §

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 15/A. § (2) bekezdésének
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) [bekezdésszerinti]]bekezdés szerinti]

„a) vízhasználó az, aki vízjogi engedély, továbbá a 28/A. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján
vízhasználatot gyakorol vagy vízjogi engedélyben vízkészletet köt le,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Vgt. 15/C. § (6a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Vgt.15/C. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség a vízhasználónál a 28/A. § (1a) bekezdésében foglalt
esetben a bejelentés  az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti  öntözési
igazgatási  szerv  [általi  nyilvántartásba  vételről  szóló  igazolás  ](a  továbbiakban:  öntözési
igazgatási szerv) általi jóváhagyás közlésével keletkezik.”



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Vgt. 28/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vgt. 28/A. § (1a) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Vgt. 28/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) [Nem szükséges vízjogi engedély a ]Előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető
mezőgazdasági  öntözési  célú  kút[  létesítéséhez,  üzemeltetéséhez  és  megszüntetéséhez],  ha  a
következő feltételek együttesen teljesülnek:”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vgt. 28/A. § (1a) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Vgt. 28/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Nem  szükséges  vízjogi  engedély  a  mezőgazdasági  öntözési  célú  kút  létesítéséhez,
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a)  a  [kuat]kutat a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt,  kijelölés alatt álló, illetve
előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy
rétegvízkészlet  igénybevétele  nélkül,  továbbá  a  hatósági  nyilvántartásban  szereplő  talaj  vagy
talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik,”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vgt. 28/A. § (1a) bekezdés d) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás
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3. §

A Vgt. 28/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Nem  szükséges  vízjogi  engedély  a  mezőgazdasági  öntözési  célú  kút  létesítéséhez,
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

[d) felszíni  vízkivételi  lehetőség  az  érintett  területek  vonatkozásában  nem  vagy  -  a
megvalósítás  műszaki  költségeihez  képest  -  aránytalanul  nagy  költség  mellett  áll
rendelkezésre, és]
e)  a  kutat  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  kormányrendelet  szerint  a
hatósági  nyilvántartásba  a  létesítő[,  üzemeltető] előzetesen bejelentette,  továbbá  a  bejelentés
jóváhagyását  követően  a  létesítés  során  a  víz  mennyiségének  mérését  biztosító  digitális
kútvízmérővel felszerelte.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vgt. 28/A. § új (1b) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

A Vgt. 28/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően a vízgazdálkodási hatósági
jogkör  gyakorlásáról  szóló  kormányrendeletben  meghatározott  időtartamon  belül  az  öntözési
igazgatási  szerv  –  a  vízbázis  állapotára  és  a  tervezett  kútnak  a  vízbázisra  gyakorolt  hatására
tekintettel a felszín alatti vizek védelme érdekében – az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a
létesítést  jóváhagyja,  megtiltja,  vagy megállapítja,  hogy a  létesítés  csak  véglegessé  vált  vízjogi
létesítési engedély birtokában kezdhető meg.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Vgt. 29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9)  Ha  a  vízilétesítmény  megépítése  vagy átalakítása  a  28/A.  §-ban  meghatározott  bejelentés
nélkül  vagy  annak  jóváhagyásától  eltérően  történt,  a  létesítő  részére  vízgazdálkodási  bírság
megfizetését  kell  előírni.  A bírság  az  engedély  nélkül  létrehozott  építmény  értékének  80%-áig
terjedhet.  A természetes  személyre  kiszabott  bírság  összege  nem  haladhatja  meg  a  300  000
forintot.”

Módosítópont sorszáma: 9.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

A Vgt. 45. §-a a következő (7d) bekezdéssel egészül ki:

„(7d)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy a  mezőgazdasági  öntözési  célú  kutak  létesítésével,
valamint az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesített mezőgazdasági öntözési célú
kutak fennmaradásával, továbbá a mezőgazdasági öntözési célú kutak üzemeltetésével kapcsolatos
sajátos feltételeket és eljárási szabályokat rendeletben határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Vgt. 45/N. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Vgt. a következő 45/N. §-sal egészül ki:

„45/N. §

(1) E törvénynek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi
… törvénnyel (a továbbiakban: Vgtv.mód4.) megállapított 28/A. § (1a) bekezdését kell alkalmazni –
a  (2)  bekezdésben  meghatározott  feltétellel  –  azokra  a  mezőgazdasági  öntözési  célú  kutakra,
amelyek a következő feltételeket együttesen teljesítik:

a)  a  kutat  a  Vgtv.mód4.  hatálybalépése  előtt,  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az
ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  védelméről  szóló  kormányrendelet  szerint  kijelölt,
kijelölés  alatt  álló,  illetve  előzetesen  lehatárolt  belső,  külső  és  hidrogeológiai  védőidom,
védőterület,  valamint  karszt-  vagy  rétegvízkészlet  igénybevétele  nélkül,  továbbá  hatósági
nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen, a létesítésekor
hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesítették,
b) a kút  talpmélysége az  50 métert  [meg ]nem [haladó]haladja meg, és  az  első vízzáró réteget
[el ]nem [érő talpmélységű]éri el, és
c) a [kút, valamint a hozzákapcsolódó ]kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő,
üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Vgt. 45/N. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §
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A Vgt. a következő 45/N. §-sal egészül ki:

„(4)  Az  üzemeltető  felelős  azért,  hogy  a  felszín  alatti  vizet  –  az  e  törvényben  foglaltak
figyelembevételével – csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás
egyensúlya  minőségi  károsodás  nélkül  megmaradjon,  és  teljesüljenek  a  vizek  jó  állapotára
vonatkozó célkitűzések elérését  biztosító  követelmények.  A vízügyi  hatóság,  valamint  a  felszín
alatti vizek vagyonkezelője e kötelezettség betartását ellenőrizheti. Ha az üzemeltető vízhasználata
veszélyezteti  más  engedélyezett  vízhasználatok  biztosítását  vagy  károsítja  a  felszín  alatti
vízkészleteket,  a  vízügyi  hatóság  hivatalból,  vagy  a  felszín  alatti  vizek  vagyonkezelőjének
kezdeményezésére  az  üzemeltetőt  a  szükséges  mértékben  megelőző,  valamint  kárelhárító
intézkedések megtételére kötelezi.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

A Vgt. 29. § (5) bekezdésében a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6) és a (9) bekezdésben”
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése és a 8. § 2021. január 15-én lép hatályba.

Indokolás

1. Lásd a T/13659/4/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2-4.,  6-7. A bejelentés  alapján  létesíthető  kutak  esetében a  feltételek  módosultak.  A bejelentést
követően a létesítés nem kezdhető meg azonnal. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott időtartamon belül az öntözési igazgatási szerv az előzetes
bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja vagy megtiltja, vagy megállapítja,  hogy a
létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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5. Lásd a T/13659/4/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. A bejelentés  nélkül  vagy  a  jóváhagyásban  foglaltaktól  eltérően  létesített  kutak  esetében  az
öntözési igazgatási szerv vízgazdálkodási bírság kiszabására lesz jogosult. 
9. A vízhasználatok integrációjához szükség van arra,  hogy - figyelemmel a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 2. § (5) bekezdés c) pontjára - a mezőgazdasági öntözési célú kutakra
vonatkozó sajátos rendelkezések részletes szabályait a Kormány állapítsa meg. 
10. Lásd a T/13659/4/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Szükséges rendezni az üzemeltető felelősségét és a védelem érdekében szükséges szabályokat. 
12. A Vgt. 29. § (5) bekezdése alapján főszabály szerint a bírságot a vizimunka végzőjével szemben
kell kiszabni, azonban az új (9) bekezdés ehhez képest kivételt állapít meg. 
13. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. § (5) bekezdése
szerint hatálya a bírságfizetési  kötelezettséget megállapító,  fizetésre kötelezettek körét bővítő,  a
fizetési  kötelezettség  terhét  növelő,  a  kedvezményt,  mentességet  megszüntető  vagy  korlátozó
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie. 
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