Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

A belügyminiszter
……/2017. (…….)
BM rendelete
az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8)
bekezdés a) és d) pontjaiban,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8)
bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8)
bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet módosítása
1. §
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésének k) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép, és az (1) bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:
(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)
„k) ha a tervezett vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő
vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni
vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van – kivéve a települési önkormányzat
jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó vízilétesítményeket –, a működési területével
érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását,
l) termőföld használata esetén a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről
szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot.”
2. §
Az R1. 5/A. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízjogi megszüntetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni
kell:)
„d) ha a vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt,
felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra
közvetlen hatással van – kivéve a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési
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hatáskörébe tartozó vízilétesítményeket –, a működési területével érintett vízügyi igazgatási
szerv vagyonkezelői hozzájárulását,.”
3. §
(1) Az R1. 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni
kell:)
„d) a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot
tartalmazó (a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is
rögzítő tervdokumentáció nyolc példányát, a települési önkormányzat jegyzőjének
engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak esetében három példányát;”
(2) Az R1. 6. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni
kell:)
„k) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén
ka) amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan külön jogszabály vízföldtani
naplókészítési kötelezettséget ír elő, a vízföldtani naplót és a 2. melléklet I/A. fejezete szerinti
műszaki dokumentációt,
kb) a ka) pontban nem említett esetekben a felszín alatti vízkészletekbe történő
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet 3. melléklete szerinti adatlapot,
kc) a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak
kivételével a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői
hozzájárulását,
kd) a létesítményről készült fotódokumentációt, amelyen jól látható a létesítmény
környezete, felépítménye, tovább fúrt kutak esetében a kútfej kiképzése;”
4. §
Az R1. 2. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdés szerinti tervezői jogosultság igazolása”
szövegrész helyébe a „tervező közreműködése” szöveg lép.
5. §
Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása
6. §
A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. §-a a
következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
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„(8a) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó azon kutak esetében, amelyek az
önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartoznak, a 3. melléklet szerinti
adatlap, valamint a vízjogi engedély másolatát a jegyző megküldi a tárgyévet követő év
március 31. napjáig a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak.”
7. §
Az R2. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
8. §
Hatályát veszti az R2. 4. melléklete.
3. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014.(XII. 23.) BM rendelet módosítása
9. §
A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014.(XII.23.) BM rendelet (a
továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek
üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok
köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet
10. §
A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek
üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok
köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet (a
továbbiakban: R4.) 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közcélú ivóvízmű üzemeltetője köteles a vízkivételi műnél
a) az (5) és (6) bekezdés figyelembevételével első alapállapot-vizsgálatot, majd legalább
6 évenként a (7) és (8) bekezdés figyelembevételével ismételt alapállapot-vizsgálatot,
b) évente rendszeres alapvizsgálatot,
c) a (9) bekezdés szerinti gyakorisággal ellenőrző vizsgálatot, valamint
d) a (10) bekezdés szerinti gyakorisággal sűrítő bakteriológiai vizsgálatot végezni,
és a vizsgálati eredményeket – a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló
kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – valamint az adatokat a tárgyévet követő
év március 31-ig az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást az illetékes vízügyi
igazgatási szervhez eljuttatni.
(3) Az illetékes vízügyi igazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti vizsgálati eredményeket a
tárgyévet követő év április 30-ig továbbítja a területi vízügyi hatóságnak.”
11. §
Az R4. 2. § 8. pont b) alpontjában az „(ásott-, fúrt-, vagy csápos kút, forrásfoglalás,
galéria, vízakna, szivornya)” szövegrész helyébe a „(fúrt-, vagy csápos kút, forrásfoglalás,
galéria, vízakna, szivornya) szöveg lép.
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12. §
Az R4. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
5. Záró rendelkezés
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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1. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez
Az R1. 2. mellékletének I/B. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„I/B.) A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI
HATÓSÁGI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM.
RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT, ÉS E RENDELET 2. § (6)
BEKEZDÉSE SZERINTI KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA”
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2. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez
„3. melléklet a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez
Adatlap
a helyi önkormányzat jegyzőjének [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §] engedélyéhez kötött, valamint a vízügyi
hatóság engedélyéhez kötött, de nem vízföldtani napló köteles kutak kivitelezéséről
(üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelemhez)
1. A kút létesítési engedélyének száma:
..............................................................................................................................................
2. A kút helye:

X=

3. A kút távolsága:
m
utcafrontt
ól:
hrsz-ú
telektől:

Y=

Z=

m
lakóépület
től:
m

megye
IRSZ, település
utca, házszám
Hrsz.
EOV koordináta

ásott
kúttól:

hrsz-ú
telektől:

m

m

m
szikkasztó
tól:
hrsz-ú
telektől:

m

4. A kútból naponta maximum ...... m3 vagy
idényben .............................-tól ................................-ig maximum ........... m3 vizet veszek ki
......................................... célú vízigényem kielégítése céljából.
A kút üzemeltetése során szennyvíz .................................... keletkezik.
5. A kútfejet ....... m x .... m alapterületű, ........ m mélységű, terepszinttől... m-re kiálló kútakna
veszi körül, a csőkiállás az akna talpától ...... m.
6. A víz kitermelése (centrifugál, búvár, kézi) szivattyúval történik, szabadon folyik ki.
A víz ... m hosszú,......mm átmérőjű (acél, műanyag) vezetéken jut el a házi, illetve a locsolást
biztosító vízellátó berendezésig, amely .................................. került elhelyezésre.
7. A kút műszaki és hidraulikai adatai:
talpmélység:
m
csőperem szintje a terepszinthez képest:
m
csövezés:
anyaga (PVC, acél,
átmérője (mm/mm)
egyéb)
szűrőzött szakasz:
mélységköze (m-m)
átmérője (mm/mm)
nyitott szakasz
mélységköze (m-m)
átmérője (mm/mm)
nyugalmi vízszint
üzemi

rakathossz (m-m)
kialakítása, típusa
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(csőperemtől):

maximális vízhozam:
liter/perc

m

vízszint
m
liter/perc termelés mellett
(csőperemt
ő):
állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: liter/perc
....... méteren kifolyó vízmennyiség: liter/perc

8. A kutat ................................. számú vízkútfúrási jogosultsággal rendelkező
.................................................. kútfúró készítette ........ év ............... hónapban.
9. A kútról készül fotódokumentáció a kút környezetének és a kútfej kiképzésének
bemutatásával.

Kelt:
...................................................
kivitelező

....................................................
tulajdonos”
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3. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez
Az R3. 1. mellékletének 26. pontjában foglalt táblázat
a) C:39. mezőjében a „114,62” szövegrész helyébe a „114,20”,
b) C:40. mezőjében a „114,71” szövegrész helyébe a „114,20”,
c) C:41. mezőjében a ’115,03” szövegrész helyébe a „114,49”,
d) C:42. mezőjében a „115,07” szövegrész helyébe a „114,62”,
e) C:43. mezőjében a „115,52” szövegrész helyébe a „114,91”,
f) C:44. mezőjében a „116,01” szövegrész helyébe a „115,19”,
g) C:45. mezőjében a „117,19” szövegrész helyébe a „116,16”,
h) C:46. mezőjében a „118,62” szövegrész helyébe a „117,30”,
i) C:47. mezőjében a „122,04” szövegrész helyébe a „121,31”,
szöveg lép.
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4. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez
1. Az R4. 1. mellékletében a „B3. Közcélú ivóvízművek és közcélú szennyvízelvezető, tisztító művek üzemeltetésére vonatkozó közös előírások” fejezet 3. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. A B fejezet szerinti B1 és B2 táblázatban megadott kompetencia követelmény
szinthez tartozó Alapképzettségi (AK) és Szakirányú továbbképzés (SZT) előírás jelölése
megfeleltethető a C) fejezet szerinti felsorolásban foglaltaknak. E fejezetben és a C)
fejezetben az Alapképzettség (AK) középfokú és felsőfokú végzettséget jelent. A B1 és B2
táblázatban szereplő az egy munkakörhöz és üzemmérethez tartozó minimálisan szükséges
kompetencia felsorolások között vagylagos kapcsolat áll fenn.
Amennyiben a C) fejezet C1. és C2 táblázatának szakok megnevezése oszlopában nem
szerepel a B fejezet szerinti kompetencia, abban az esetben a megnevezett szakokkal
egyenértékűnek minősülő szakok a 3.1. - 3.2. alpontokban foglaltak szerint állapíthatóak meg.
Vita esetén a Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalását kell kérni.
Egyenértékűnek minősülő középfokú és felsőfokú képesítések megállapítása:
3.1. a középfokú alapképzettséggel egyenértékű képesítés az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
kormányrendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló miniszteri rendelet alapján történhet;
3.2. a felsőfokú alapképzettséggel egyenértékű képesítés a felsőoktatásban szerezhető
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló
kormányrendelet, valamint a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési
és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az
egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló miniszteri rendelet alapján
állapítható meg;
3.3. a felsőoktatás keretében felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító szakirányú
továbbképzéssel egyenértékű képesítés a szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján állapítható meg.”
2. Az R4. 1. melléklet C1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„C1. AK - Alapképzettség:
A)
képzettség

B)

D)
szakok

végzettségi
szint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

C)
rövidítése
EM1
EM2

MSc

megnevezése
infrastruktúra-építőmérnöki
hidrogeológus mérnöki
vegyészmérnöki
vegyész
biomérnöki
biológus
molekuláris biológia
hidrobiológus
gyógyszervegyész-mérnöki
környezetmérnöki
gépészmérnöki
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki
villamosmérnöki
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14.
15.
16.
17.

EM3

településmérnöki
környezettudomány
földtudományi mérnöki
földtudomány

Alapképzetts
ég
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

M1

M2
BSc

M3

Technikus

T1
T2

geológus
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök
vízügyi üzemeltetési mérnöki
építőmérnöki
vegyészmérnöki
biomérnöki
kémia
biológia
környezetmérnöki
földtudományi
műszaki földtudományi
gépészmérnöki
villamosmérnöki
környezettan
vízügyi technikus
víz- és szennyvízkezelő
vegyész technikus

