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A Kormány 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelete

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint 

a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában, továbbá

a 3. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 

220/2004. Korm. rendelet) 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és jelentéstétel során a 27. § (2) bekezdésében meghatározott 

kibocsátó felelőssége, hogy a  rá vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint az  egyéb 

nyilvántartási rendszereivel és mérési, meg'gyelési adataival megegyező, teljes körű adatokat szolgáltasson 

a felügyelőség részére.”

2. § (1) A 220/2004. Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartása érdekében a  2000/60/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 5. és 8.  cikkével összhangban és a  166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint 

összegyűjtött információk, valamint más rendelkezésre álló adatok alapján, minden vízgyűjtőkerület vagy 

vízgyűjtőkerület-rész tekintetében a  Nemzeti Környezetügyi Intézet a  felügyelőségek bevonásával nyilvántartást 

vezet – ha rendelkezésre állnak térképek, akkor ezekkel együtt – az  1. számú melléklet E)  pontjában felsorolt 

valamennyi elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyag kibocsátásáról, bevezetéséről és veszteségéről, beleértve 

adott esetben az üledékben és biótában meglévő koncentrációjukat is.”

 (2) A 220/2004. Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  Nemzeti Környezetügyi Intézet – a  vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározott és elvégzett elemzések eredményeire 'gyelemmel – aktualizálja az  (1)  bekezdés szerinti 

nyilvántartást. A  nyilvántartásban szereplő adatok megállapítására vonatkozó referencia-időszak az  elemzés 

elkészítésére kitűzött évet megelőző egy év, illetve a  növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 

felhasználásának engedélyezéséről, valamint a  növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 

szállításáról szóló miniszteri rendelet által szabályozott elsőbbségi anyagok, szennyező anyagok esetében 

a  megelőző három év átlaga. Az  aktualizált nyilvántartást a  miniszter a  vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló kormányrendelet szerint készített országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben közzéteszi, és erről a  vízgyűjtő-

gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtaknak megfelelően tájékoztatja a Bizottságot.”

 (3) Hatályát veszti a 220/2004. Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése.

3. §  A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése a következő 

mondattal egészül ki:

„Ha olyan probléma kerül feltárásra, amely Magyarország vízgazdálkodására is hatással van, de Magyarország nem 

tudja más tagállam közreműködése nélkül megoldani, akkor a  miniszter tájékoztatja a  Bizottságot és az  érintett 

tagállamot, és javaslatot tesz a megoldásra.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, 

a  84/491/EGK és a  86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint 

a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/105/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


