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Összegző jelentés

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/13659.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2020. december 10-i  ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,  valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. december 10-én lezárta.

Budapest, 2020. december 10.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/13659. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, T/13659/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági

módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Vgt.: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/13659/4/1.
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,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/13659/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Vgt. 15/C. § (6a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

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.  CXIII.  törvény  szerinti  öntözési
igazgatási  szerv  (a  továbbiakban:  öntözési  igazgatási  szerv)  általi  nyilvántartásba  vételről  szóló
igazolás közlésével keletkezik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/13659/4/3.
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,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/13659/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vgt. 28/A. § (1a) bekezdés d) 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:
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d) felszíni vízkivételi lehetőség az érintett területek vonatkozásában nem vagy [-]– a megvalósítás
műszaki költségeihez képest [-]– aránytalanul nagy költség mellett áll rendelkezésre, és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/13659/4/5.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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