
A Kormány 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § 22. pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„22. mikroöntözés: olyan öntözés, melynek során a víz közvetlenül a talaj vagy termesztõ közeg felszínére, illetve

a talajba vagy termesztõ közegbe jut a párolgási veszteségek lehetõ legkisebb szinten való tartása érdekében,”

2. § A Kr. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Karsztvíz csak mikroöntözés céljából vehetõ igénybe. Rétegvíz mikroöntözés céljából, és – a 60/A. és 60/B. §-ban

meghatározott feltételekkel – mikroöntözéstõl eltérõ öntözés céljából is igénybe vehetõ.”
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3. § A Kr. a következõ 60/A. §-sal egészül ki:

„60/A. § Rétegvízbõl történõ öntözésre szolgáló termelõkútra – mikroöntözés kivételével – vízjogi létesítési vagy

fennmaradási engedély nem adható.”

4. § A Kr. a következõ 60/B. §-sal egészül ki:

„60/B. § (1) Rétegvízbõl történõ, mikroöntözéstõl eltérõ öntözést az folytathat, aki 2010. május 14. napja elõtt indult

eljárásban kiadott, 2012. december 21. napján hatályos, mikroöntözéstõl eltérõ vízjogi üzemeltetési engedéllyel

rendelkezik. A 2012. december 21. napján hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség nem

növelhetõ.

(2) Rétegvízbõl történõ, mikroöntözéstõl eltérõ öntözés esetén az engedélyesnek a kitermelt vízmennyiség mérését

2013. április 15-tõl összegzõ vízmérõvel kell biztosítania.

(3) 2013. január 1. napjától kezdõdõen háromévente a vízügyi hatóság a vízjogi engedélyt módosítja, ha a 60. §

(6) bekezdése alapján az üzemeltetési engedélyben elõírt, vagy önkéntes módon, az öntözött területen kívül az

engedélyes által létesített, digitális vízállás-regisztrálóval felszerelt, monitoring kút három éven keresztül – az öntözési

idényben legalább napi, öntözési idényen kívül legalább heti gyakorisággal – mért vízszint idõsorának lineáris trendje

csökkenõ tendenciát mutat.

(4) A vízjogi engedélyt a vízügyi hatóság háromévente akkor is módosítja, ha nem állnak rendelkezésre

a (3) bekezdésben foglalt adatok, de 2013. január 1. napjától kezdõdõen az öntözési célú vízkivétel utánpótlódási

területére esõ, – ahhoz legközelebb elhelyezkedõ és a vízkivételhez tartozó, a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes

szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti víztest mennyiségi monitoring hálózatának részét képezõ – három kút

mindegyikében a mért vízszint idõsor lineáris trendje csökkenõ tendenciát mutat.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt engedélymódosítás esetében a lekötött vízmennyiség a ténylegesen kitermelt

éves átlagos vízmennyiség átlagának 75%-ában kerül megállapításra.

(6) A vízjogi engedélyes a kitermelt vízmennyiségre vonatkozó és a (3) bekezdésben elõírt adatokat az elõzõ évre

vonatkozóan, havi részletezéssel minden év január 31. napjáig a vízügyi hatóságnak átadja.

(7) A vízszint idõsorokat – beleértve az engedélyes által mért adatokat is – a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi

kirendeltsége értékeli, és ez alapján a vízszint-változásról szakvéleményt készít. A Nemzeti Környezetügyi Intézet

területi kirendeltsége az értékelést és a szakvéleményt minden harmadik évet követõ év március 1. napjáig a vízügyi

hatóság részére megküldi.

(8) 2015. december 22. napját követõen figyelembe kell venni a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben foglaltakat.

Amennyiben a tervben a lehatárolt, felszín alatti víztõl közvetlenül függõ szárazföldi ökoszisztémát a mikroöntözéstõl

eltérõ öntözési célú vízkivétel miatt éri károsodás, a vízhasználatot az (5) bekezdésben elõírtak szerint kell módosítani

abban az esetben is, ha a (3) és (4) bekezdésben elõírtak nem állnak fenn.”

5. § A Kr. 77. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„77. § (1) A 77/A. §-ban meghatározott kivétellel, 2012. december 22. napján hatályukat vesztik a 10. §

(3) bekezdésében meghatározott tevékenységek vonatkozásában, az e rendelet hatálybalépése elõtt indult

eljárásokban kiadott

a) határozatlan idõtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint

b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.

(2) A rétegvízbõl történõ, mikroöntözéstõl eltérõ öntözési célú öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek

kivételével, 2012. december 22. napján hatályukat vesztik a 60. §-ban meghatározott tevékenységek vonatkozásában,

az e rendelet hatálybalépése elõtt indult eljárásokban kiadott határozatlan idõtartamú vízjogi üzemeltetési

engedélyek.

(3) 2015. december 22. napján hatályukat vesztik a karsztvízbõl történõ, mikroöntözéstõl eltérõ öntözésre vonatkozó,

határozott idõtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek.”

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 21-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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