
A Kormány 1002/2012. (I. 11.) Korm. határozata
a mezõgazdasági termelés területén energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz
visszatáplálására vonatkozó kötelezettség felfüggesztésérõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a mezõgazdasági termelés területén a kizárólag energia elõállítás céljából kitermelt

termálvíz visszatáplálására vonatkozó kötelezettség mind a már megvalósult, mind pedig a jövõben létesülõ kitermelõ

kutak vonatkozásában 2015. június 30-ig felfüggesztésre kerüljön oly módon, hogy a vízhasználat a visszatápláló kút

létesítési engedélye nélkül is engedélyezhetõvé váljon ezen idõpontig, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdésének b) pontjában szereplõ mentesítés 2020. december 22. napjáig

maradjon hatályban.

2. Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról,

a felszínen maradó víz elhelyezésével kapcsolatos jogszabályi környezet felülvizsgálatáról, továbbá a vízjogi

engedélyek módosításáról és az engedélymódosítás költségére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról készüljön

elõterjesztés a Kormány részére. A jogszabályok felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni a környezetvédelem

jogszabályi védelmi szintjével kapcsolatos alkotmányossági követelmények érvényesítésére.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. február 1.

3. A Kormány felhívja a vízgazdálkodásért felelõs minisztert, hogy készítsen elõterjesztést a termálvíz mezõgazdasági

termeléshez kapcsolódó, kizárólag energia elõállítás céljából történõ kitermelésének hosszabb távú – a gazdasági és

fenntarthatósági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ – szabályozásának megvalósításához szükséges

feladatokról és azok ütemezésérõl, különös tekintettel egy egységes mérési rendszer és adatbázis kialakítására.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. május 31.
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4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. A Kormány visszavonja az önkormányzati feladatok elõsegítése céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó

termõföldek önkormányzatok részére történõ átadásáról szóló 2063/2006. (IV. 3.) Korm. határozatot.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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