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III. Kormányrendeletek

A Kormány 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelete
az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány
az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében,
a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,
a 15. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
a 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az öntözési szolgalom alapítására vonatkozó rendelkezések

1. § (1) Az  öntözési szolgalom alapítására irányuló kérelem benyújtása előtt a  szolgalom alapítását kérelmező 
(a továbbiakban: kérelmező) egyeztetést tart az öntözési szolgalommal terhelni kívánt ingatlanok (a továbbiakban: 
érintett ingatlanok) tulajdonosaival és a  földhasználati nyilvántartásba vagy az  erdőgazdálkodói nyilvántartásba 
bejegyzett használóival (a  továbbiakban: használó) annak érdekében, hogy az  öntözési szolgalom nyomvonala 
olyan módon kerüljön meghatározásra, ami az  érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki és 
kizárólag a  szükséges mértékben korlátozza. Az  egyeztetésről készült jegyzőkönyvet az  öntözési szolgalom 
alapítására irányuló kérelemhez csatolni kell.

 (2) Állami tulajdonban álló ingatlan esetében
a) tulajdonos alatt az  állami tulajdonban álló ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi 

jogokat gyakorló személyt vagy szervezetet,
b) használó alatt az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői jog fennállása esetén a  vagyonkezelőt, 

vagyonkezelői jog fennállása hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezetet
kell érteni.

 (3) Az  egyeztetésen a  kérelmezőnek meg kell kísérelnie a  kivitelezés időpontjáról, tervezett nyomvonaláról és 
az  érintett ingatlanok tulajdonosai és használói kárenyhítő kötelezettségeiről való megállapodás létrehozását. 
Az egyeztetésen az érintett ingatlanok tulajdonosai kérhetik a vízilétesítményhez történő csatlakozás biztosítását.

 (4) Az  egyeztetésről szóló meghívót az  öntözési szolgalom tervezett nyomvonalával és két, 8 napon belül kitűzött 
(az első és a  határozatképtelenség miatt megismételt egyeztetésre vonatkozó) időponttal az  érintett ingatlanok 
tulajdonosaival és használóival úgy kell közölni, hogy azt legalább 20 nappal korábban megkapják, és a két időpont 
között legalább 1 nap eltérés legyen.

 (5) Ha az  első időpontra kitűzött egyeztetésen nem jelenik meg valamennyi érintett ingatlan tekintetében 
a  tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított többsége, akkor a  megismételt egyeztetést a  megjelent 
tulajdonosok és használók számától függetlenül le kell folytatni.

 (6) Ha az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói az (5) bekezdés szerinti egyeztetésen nem jelennek meg, úgy kell 
tekinteni, hogy a távolmaradók az öntözési szolgalom tervezett nyomvonalával egyetértenek.

 (7) Az  egyeztetésen az  öntözési szolgalommal terhelni kívánt ingatlanok tulajdonosai és használói, valamint 
a  kérelmező helyett képviselő is eljárhat. A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tulajdonos meghatalmazhatja 
a (2) bekezdés b) pontja szerinti használót, hogy az egyeztetésen a tulajdonos nevében eljárva nyilatkozatot tegyen.

 (8) Az egyeztetésről készült jegyzőkönyv tartalmazza az érintett ingatlanok tulajdonosainak és használóinak a tulajdoni 
hányad szerinti felsorolását és a  tervezett nyomvonallal történő egyetértését vagy egyet nem értés esetén 
a javaslatát.

2. § (1) Ha a  kérelmező és az  érintett ingatlanok tulajdonosai és használói az  öntözési szolgalom nyomvonaláról nem 
tudnak megegyezni, akkor az öntözési szolgalom alapítására irányuló kérelemben meg kell indokolni a kérelmező és 
az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonalakra vonatkozó eltérő álláspontokat.
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 (2) Az  öntözési szolgalom nyomvonalát az  érintett ingatlanoknak a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvényben meghatározott földmérő által kijelölt határvonala (a  továbbiakban: határvonal) mentén kell vezetni, 
kivéve, ha a  kérelmező az  érintett ingatlan tulajdonosaival és használóival egybehangzóan másképp állapodik 
meg. Az  egy használó használatában lévő több, egymással határos ingatlan esetén az  ingatlanok egymással nem 
érintkező határvonala mellett kell vezetni a nyomvonalat.

 (3) Az öntözési szolgalom nyomvonalának szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágú ingatlanokon történő átvezetése 
esetén vélelmezni kell, hogy az  átvezetés az  ingatlan rendeltetésszerű használatát megakadályozza, kivéve ha 
az  érintett ingatlan tulajdonosai és használói egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy az  öntözési szolgalom 
nem akadályozza a  rendeltetésszerű használatot. E  rendelkezés alkalmazása során nem alkalmazható az  1.  § 
(6) bekezdése.

 (4) Ha az érintett ingatlan az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott terület, vélelmezni kell, hogy az erdőről, 
az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdő igénybevételének van helye. Ebben 
az esetben az öntözési szolgalom akkor alapítható, ha az érintett ingatlan tulajdonosai és használói egybehangzóan 
nyilatkoznak arról, hogy az  öntözési szolgalom az  érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki. 
E rendelkezés alkalmazása során nem alkalmazható az 1. § (6) bekezdése.

 (5) Ha az erdő igénybevételére irányuló hatósági eljárás célja az öntözési szolgalom alapítása, akkor a közérdekkel való 
összhangot vélelmezni kell.

 (6) A vízügyi hatóság az öntözési szolgalom alapításakor a nyomvonalas vízilétesítmény létesítését akkor engedélyezi, ha
a) a kérelmező és az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói annak nyomvonalában megegyeztek, és ezt 

az egyeztetésről készült jegyzőkönyv is tanúsítja, ennek hiányában
b) a kérelmező alátámasztja a  vízjogi engedély iránti kérelem mellékletét képező tervdokumentációban 

a tervező nyilatkozatával, hogy
ba) a felszín alatti vízátvezetés műszakilag nem megvalósítható, vagy aránytalanul nagy költséggel jár, 

ennek hiányában
bb) a  felszíni vízátvezetés az  érintett ingatlanok tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonalon 

műszakilag nem megvalósítható, vagy aránytalanul nagy költséggel jár.
 (7) A  (6)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában aránytalanul nagy költségnek minősül, ha a  felszín alatt vezetett vagy 

az  érintett ingatlanok tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonal építési költsége több mint kétszerese 
a kérelmező által javasolt nyomvonalénak.

 (8) Ha a felszínen vezetett nyomvonalas vízilétesítményt nem az érintett ingatlan határvonala mentén vezetik el, akkor 
a  kérelmező köteles az  érintett ingatlanon legalább ötszáz méterenként egy, a  vízilétesítmény által elválasztott 
részek közötti átjárást biztosító műtárgyat létesíteni.

 (9) Erdő esetén biztosítani kell a  felszínen vezetett nyomvonalas vízilétesítmény felett az  elválasztott ingatlanok, 
ingatlanrészek között az  erdőgazdálkodáshoz szükséges gépek és járművek, továbbá az  erdő látogatói és a  vad 
mozgását lehetővé tevő átjárást.

 (10) Az  érintett ingatlanon található mindenkori termény betakarítása után, de még a  következő vetés előtt kell 
a nyomvonalas vízilétesítményt megvalósítani az érintett ingatlan lehető legkisebb zavarásával és károsodásával.

3. § (1) Az öntözési szolgalom alapítására irányuló kérelmet a vízügyi hatóság
a) vízilétesítmény létesítése, vízimunka elvégzése esetén a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban,
b) vízhasználat esetén a vízjogi üzemeltetési eljárásban
bírálja el.

 (2) A  szolgalom alapításával összefüggésben a  vízügyi hatóság határozata – az  ingatlan-nyilvántartási adatokra is 
figyelemmel – tartalmazza különösen
a) a vízilétesítmény elhelyezésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az  ingatlannak 

a  korlátozással érintett részét az  ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzra 
történő utalással, és

b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az  ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét érintő, a  létesítéssel 
összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

 (3) A  vízügyi hatóság az  öntözési szolgalmi jognak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében 
az öntözésiszolgalom-alapítást tartalmazó végleges vízjogi engedéllyel vagy az engedély módosításával megkeresi 
az ingatlanügyi hatóságot.
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4. § (1) Ha a vízilétesítmény elhelyezéséhez szolgalmat alapítottak – különösen a vízjogi létesítési engedély jogosítottjának 
és a későbbi üzemeltető személyének eltérése esetén – a vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza
a) a vízilétesítmény üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát,
b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az  ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét érintő, a  használattal 

összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket,
c) a jogosult által az  igénybevétel során okozott károk különböző eseteit és a  jogosult egyes tevékenysége 

során igénybe vehető terület nagyságát és elhelyezkedését,
d) erdőterületet érintettsége esetén az  érintett terület megfelelő állapotban tartásának kötelezettségét, 

különösen az özönnövények eltávolítását és
e) az engedélyes kötelezettségét arra, hogy a  vízilétesítmény nyomvonalát és töréspontjait a  földfelszínen is 

időtálló módon megjelölje.
 (2) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogot annak megszűnését követően a vízügyi hatóság által kiadott 

hatósági bizonyítvány becsatolásával, a  szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén 
vagyonkezelőjének egyoldalú kérelmére az ingatlanügyi hatóság törli az ingatlan-nyilvántartásból.

2. Egyszeri kártalanítás

5. § (1) Az  öntözési szolgalom keletkezésére tekintettel fizetendő egyszeri kártalanítás kötelezettségéről és mértékéről 
a vízügyi hatóság az öntözési szolgalom alapításakor határoz.

 (2) Az  egyszeri kártalanítás összegét a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 
(a  továbbiakban: Földforgalmi törvény) meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld esetén 
az  1.  mellékletben foglaltak szerint kell meghatározni. Az  érintett terület nagyságának meghatározása során 
figyelembe kell venni a parti sávnak a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a  fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a  folyók esetében a  nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékét.

 (3) Művelés alól kivett ingatlan esetén négyzetméterenként 173 forint összegű egyszeri kártalanítás jár.
 (4) Az egyszeri kártalanítást osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetében,

a) ha a tulajdonostársak között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározott használati 
megállapodás (a  továbbiakban: használati megállapodás) rögzíti az  ingatlan kizárólagos használatban álló 
részeit, a szolgalommal érintett részeket használó tulajdonos részére,

b) ha a tulajdonostársak nem kötöttek használati megállapodást, a tulajdonostárs részére a tulajdoni hányada 
arányában

kell megállapítani.
 (5) Az egyszeri kártalanítást a vízjogi engedélyes egy összegben a tulajdonos részére annak fizetési számlájára történő 

átutalással fizeti meg. Ha a  fizetési számlára történő átutalásra nincs lehetőség, vagy az  meghiúsul, a  kártalanítás 
kifizetése postai úton, vagy – ha annak törvényi feltételei fennállnak – bírósági letétbe helyezés útján, bírói letéti 
számlára történő átutalással is teljesíthető.

3. Igénybevétel szerinti kártalanítás

6. § (1) Az  igénybevétel szerinti kártalanításra való igényét az  5.  § (2)  bekezdésében meghatározott ingatlan esetében 
az  érintett ingatlan használója a  vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válását követően minden naptári év 
március 1. napjáig jelzi az előző évben történt igénybevétel tekintetében a vízjogi engedélyes számára.

 (2) Az igénybevétel szerinti kártalanítás meghatározása során
a) a növénytermelésben és a  gyepgazdálkodásban keletkezett károk esetén a  következőket kell figyelembe 

venni:
aa) a károsodott növényfajnak, gyepnek, valamint az ingatlan művelési ágának 1 hektárra jutó termelői, 

ennek hiányában értékesítési vagy nyilvántartási áron számított átlagos üzemi hozamértékét és
ab) a  talajjavítás és talajvédelem körében kizárólag az  üzemi meliorációs művek és műtárgyak 

helyreállítási költségét,
b) az erdő talajában és faállományában keletkezett károk esetében a  talaj- és faállománykárok esetén 

a káresemény előtti és az azt követő, a káresemény miatt csökkent erdőérték különbözetét kell figyelembe 
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venni, amelynek kiszámításához a  Földforgalmi törvény 24.  § (3)  bekezdés h)  pont hb)  alpontjában 
meghatározott módszert kell alkalmazni,

c) az erdészeti létesítményben keletkezett kárt a pótlási költségértékben kell megállapítani.
 (3) A vízügyi hatóság az  igénybevétel szerinti kártalanítás mértékének megállapítása során figyelembe veszi a vízjogi 

engedélyes nyilatkozatát. A nyilatkozatban be kell mutatni a (2) bekezdésben meghatározott számítások adatait és 
költségét. Az érintett ingatlan használója is tehet ilyen tartalmú nyilatkozatot.

 (4) Az  igénybevétel szerinti kártalanítást évenként egy összegben kell megfizetni az  5.  § (5)  bekezdésének 
alkalmazásával.

 (5) Ha a  vízjogi engedélyes a  nyomvonalas vízilétesítményt a  2.  § (10)  bekezdésében meghatározott időszakon kívül 
valósítja meg, akkor a (2) bekezdésben meghatározott igénybevétel szerinti kártalanítást meg kell fizetni az érintett 
ingatlan használójának.

4. Az öntözési közösség elismerésére vonatkozó eljárás

7. § (1) Öntözési közösségként történő elismerés iránti kérelmet nyújthat be gazdasági társaság, szövetkezet vagy 
termelői csoport az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározott módon az öntözési igazgatási szervnek.

 (2) Az öntözési igazgatási szerv az ügyfél azonosítását követően a kérelmezővel az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus 
kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségén tart kapcsolatot.

 (3) A kérelemhez mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott adatokat, továbbá
a) méretarányos helyszínrajzot az öntözni kívánt területekről,
b) a jogszerű földhasználatot igazoló dokumentumokat,
c) új beruházás esetén előzetes projekttervet,
d) új beruházás esetén előzetes költségtervet, valamint
e) új beruházás esetén a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv előzetes állásfoglalását.

 (4) A  (3)  bekezdés b)  pontja tekintetében jogszerű földhasználónak minősül a  tulajdonos vagy a  földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett földhasználó, illetve az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett használó.

8. § (1) Az  öntözési közösség az  öntözési körzet területén szántóföldi növénytermesztést, ipari növénytermesztést és 
kertészeti zöldség-gyümölcs termesztést egyidejűleg is végezhet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben az  öntözött területek meghatározása során a  kertészeti zöldség-
gyümölcs termesztéssel érintett területek nagyságát tízszeres szorzóval kell érvényesíteni, és egybeszámítással 
hozzáadni a szántóföldi területek nagyságához.

 (3) Az öntözési körzet határvonalát a következő szempontok figyelembevételével kell meghatározni:
a) a hidrometeorológiai viszonyok területi sajátosságai,
b) a talajadottságok, a talaj vízbefogadó és víztartó képessége,
c) az adott növénykultúrák vízigénynormájának megfelelő vízmennyiséggel rendelkező vízkészlet elérhetősége, 

igénybe venni kívánt víztestek lehatároltsága,
d) a domborzati viszonyok, különös tekintettel területlejtés,
e) a terület természetvédelmi korlátozása és védettsége,
f ) a terület vízvédelmi korlátozása és védettsége,
g) a terület belvízzel, árvízzel való veszélyeztetettsége, öblözetek határa,
h) az aszállyal érintett területi érzékenység és
i) a domborzat és a vízkészlet alapján az öntözési technológiák alkalmazhatósága.

 (4) Az öntözési igazgatási szerv a kérelemben foglalt vállalások megvalósíthatóságáról alkotott véleményét és az általa 
meghatározott öntözési körzetet a kérelemhez szükséges adatok hiánytalan benyújtását követően 21 napon belül 
döntés céljából elektronikus úton megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

 (5) Ha a  miniszter a  döntésében elismeri az  öntözési közösséget, akkor kijelöli az  öntözési körzetet, és tájékoztatja 
az  öntözési közösséget az  igénybe venni kívánt víztestek állapotáról, továbbá a  víztestek állapotával kapcsolatos 
információk nyilvános elektronikus elérhetőségéről.

9. § (1) Az  öntözési közösség a  2.  mellékletben meghatározott adatokban bekövetkezett változások tényéről és 
tartalmáról, valamint az  agrárkár-megállapító szerv részére bejelentett káreseményekről azok bekövetkezésétől 
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számított 30 napon belül tájékoztatja az öntözési igazgatási szerv útján a minisztert, és kezdeményezi az elismerés 
módosítását.

 (2) Ha a miniszter az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: 2019. évi CXIII. törvény) 
alapján felfüggeszti az öntözési közösség elismerését, akkor a  felfüggesztés időtartama alatt az öntözési közösség 
nem kezdeményezheti a környezeti körzeti terv elkészítését, valamint az öntözési igazgatási szerv közreműködését 
a vízjogi engedélyezési eljárásban.

10. § (1) Az  öntözési szervnek az  öntözési közösség tagjainak ügyfél-azonosítóját tartalmazó megkeresése alapján 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv díj-, költség- és térítésmentesen átadja minden év 
június  30. napjáig az  öntözési szerv részére az  öntözési közösségek ellenőrzése érdekében az  alábbi, az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti egységes kérelemben 
bejelentett adatokat:
a) az előző évben öntözéssel lefedett bejelentett terület és
b) az előző évben öntözéses gazdálkodás keretében termesztett növénykultúra.

 (2) A miniszter az öntözési közösségeket az öntözési igazgatási szerv útján ellenőrzi.
 (3) A  miniszter az  ellenőrzés során az  elismert öntözési közösség által és a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv által szolgáltatott adatok és dokumentumok alapján
a) az ellenőrzés tárgyát képező gazdasági évre nézve vizsgálja az elismerési feltételek meglétét, valamint
b) szükség esetén meghatározza az  elismerési feltételeknek megfelelő működés helyreállítására nyitva álló 

határidőt.

11. § (1) Ha az  öntözési közösség vagy a  2019. évi CXIII. törvény 10.  § (1)  bekezdésében meghatározott mezőgazdasági 
termelő környezeti körzeti terv elkészítését kéri az  öntözési igazgatási szervtől, akkor a  3.  mellékletben 
meghatározott adatokat kell benyújtania az  öntözési igazgatási szervnek, kivéve azokat, amelyek már korábban 
benyújtásra kerültek.

 (2) Ha az  öntözési közösség vagy a  2019. évi CXIII. törvény 11.  § (1)  bekezdés b) vagy c)  pontjában meghatározott 
mezőgazdasági termelő a  vízjogi engedélyezési eljárás során kéri az  öntözési igazgatási szerv képviseletét, akkor 
meghatalmazást kell adnia az öntözési igazgatási szervnek.

5. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §  Ha az öntözési szolgalom alapítására a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban nem került sor, és a vízilétesítmény 
e  rendelet hatálybalépése előtt megépült, és végleges vízjogi engedéllyel rendelkezik, az  üzemeltető kérésére 
a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárásban is bejegyezhető az öntözési szolgalom az 1. §-ban 
meghatározott egyeztetés és az 5. §-ban meghatározott egyszeri kártalanítás nélkül.

14. § (1) A  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a Bejelentési eljárás Fejezetet követően a következő Fejezettel egészül ki:
„A KÖRNYEZETI KÖRZETI TERV JÓVÁHAGYÁSA
5/D.  § (1) Az  öntözési igazgatási szerv az  öntözéses gazdálkodásról szóló törvényben meghatározott esetekben 
az öntözni kívánt területre vonatkozó környezeti körzeti tervet nyújt be a környezetvédelmi hatóságnak jóváhagyás 
céljából.
(2) A környezetvédelmi hatóság
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a 3–5. § szerinti előzetes vizsgálatot,
b) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a 6–16. § szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást 
folytat le.
(3) A környezeti körzeti terv engedélyeztetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell
a) a 3.  § (1)  bekezdésben meghatározott esetekben a  4. számú és a  14. számú melléklet szerinti tartalmi 
követelményeknek megfelelő dokumentációt vagy
b) az 1. § (3) bekezdés d) vagy f ) pontjában, illetve az 1. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a 6. számú és 
a 14. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt, továbbá
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c) a tervezett beavatkozással érintett terület elhelyezkedését, a  vízkivétel helyét és a  vízvezetés nyomvonalát 
tartalmazó átnézeti térképet 1:50 000 vagy 1:100 000 méretarányban,
d) a terület adottságait jellemző topográfiai vagy a külön jogszabályban foglalt ortofoto alapú MePAR egyedi fizikai 
blokktérképet a talajmintavétel, illetve a talajszelvények helyének feltüntetésével, a vizsgált terület lehatárolásával 
1:10 000 vagy annál nagyobb méretarányban,
e) akkreditált laboratórium által kiállított talajvizsgálati jegyzőkönyvet,
f ) 1:10 000 méretarányú talajtérképet,
g) szintvonalas térképvázlatot a humuszos termőréteg-vastagságok lehatárolásával,
h) az öntözés lehetőségét, feltételeit tartalmazó kartogramot,
i) szemeloszlási görbét (indokolt esetben),
j) az öntözővíz minőségére vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet,
k) csepegtető öntözés kivételével mellékelni kell még:
ka) vízgazdálkodási kartogramot,
kb) kritikus talajvíz kartogramot (indokolt esetben),
kc) talajvíz kartogramot (indokolt esetben),
l) pF görbét, vízháztartási mérleget számítással,
m) havária tervet,
n) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői jogosultság igazolását és
o) a talajvédelmi szakértői jogosultság igazolását.
(4) A környezeti körzeti terv készítése és jóváhagyása során figyelembe kell venni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervet is.
(5) Ha az öntözési körzet területe változik, vagy az öntözési körzeten belül az öntözni kívánt területek mennyisége 
nő – a  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetek kivételével –, a  környezeti körzeti tervet módosítani kell 
az újonnan öntözni kívánt területekre vonatkozóan.
(6) Ha a  talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő, 1000 m2-nél nagyobb 
területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2-t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása esetén 
a  környezeti körzeti terv iránti kérelem nem tartalmazza a  humuszgazdálkodási tervet, akkor a  környezetvédelmi 
hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti tervet a  beruházás megvalósításának kezdetéig ki kell egészíteni 
a humuszgazdálkodási tervvel.
(7) Az  öntözési igazgatási szerv a  környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti terv véglegessé 
válását követő 30 napon belül kezdeményezi a környezetvédelmi hatóságnál a környezeti körzeti terv jogosultjának 
a módosítását, amely alapján az öntözési igazgatási szerv helyett az öntözési közösség válik a környezeti körzeti terv 
jogosultjává.”

 (2) Az R1. a 4. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

15. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

16. §  A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 3.  § nyitó szövegrészében 
a „koordinációs feladatai” szövegrész helyébe az „igazgatási szervként ellátandó feladatai” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az öntözési szolgalom létesítésével kapcsolatos kártalanítás kiszámítása

Az öntözési szolgalom létesítésekor az alábbi módon kell kiszámítani a kártalanítás összegét a Földforgalmi törvény 
5. § 17. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld érintettsége esetén:

 K = 50.000,- Ft * AK * T * G

ahol: K − a kártalanítás összege
 AK − az érintett terület átlagos aranykorona értéke
 T − az érintett terület nagysága hektárban
 G – igénybevételi szorzó, ami

a) a földfelszíni, valamint Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területek 
érintettsége esetén a  földfelszíni és alatti öntözési beruházásoknál igénybeveendő 
területek esetén G = 1

b) az erdők kivételével a földfelszín alatti öntözési beruházásoknál igénybeveendő területek 
esetén G = 0,3

2. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az öntözési közösségek elismerése iránti kérelemhez szükséges adatok

 I. Általános adatok

 A) Kérelmező adatai és elérhetősége
1. Öntözési közösség neve
2. Öntözési közösség formája (gazdasági társaság, szövetkezet, termelői csoport)
3. Székhely
4. Ügyfél-azonosító (regisztrációs szám)
5. Levelezési címe, telefonszáma, e-mail-címe

 B) Képviselő adatai és elérhetősége
1. Neve
2. Születési neve, helye, ideje
3. Címe, telefonszáma, e-mail-címe

 C) Gazdálkodási szervezetben (öntözési közösségben) részt vevő gazdálkodók
1. Mezőgazdasági termelő neve és ügyfél-azonosítója
2. Címe (székhely), telefonszáma, e-mail-címe

 II. Területi adatok

 A) Öntözni kívánt terület pontos megjelölése
1. Érintett összes terület (ha)
2. Érintett terület elhelyezkedése (település, helyrajzi szám, EOV koordináták)
3. Öntözési közösség együttműködésének célja (például: közös vízkivétel, vízhasználat, öntözőberendezés 

beruházása, vízbiztosító létesítmények építése, rekonstrukciója)
4. Megvalósítás tervezett kezdése és időtartama

 B) Öntözni kívánt terület nagysága
1. Szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés (legalább 100 ha)
2. Kertészeti zöldség-gyümölcs termesztés (legalább 10 ha)
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 III. Projektterv
1. Tervezett tevékenység megvalósítása, technológiája és a kapcsolódó tevékenységek
2. Öntözőberendezések üzemeltetése
3. Engedélyezési folyamatok
4. Birtokrendezési, földhasználati jogi munkák koordinációja
5. Vázlatos költségvetés és megtérülési terv

 IV. Egyéb jelentős körülmény
1. Előzetes vizsgálatok megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)
2. Hatályos vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat 

kelte)
3. Lejárt vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)

3. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Környezeti körzeti tervhez szükséges adatok

 A) Öntözési közösségre vonatkozó alapadatok
1. Név
2. Székhely
3. Elérhetőség

 B) Öntözni kívánt terület
1. Érintett összes terület (ha)
2. Érintett terület elhelyezkedése (település, helyrajzi szám)
3. Szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés (legalább 100 ha)
4. Kertészeti zöldség-gyümölcs termesztés (legalább 10 ha)

 C) Tervezett vízkivétel
 1. Öntözési közösség együttműködésének célja (például: közös vízkivétel, vízhasználat, öntözőberendezés 

beruházása, vízbiztosító létesítmények építése, rekonstrukciója)
 2. Megvalósítás tervezett kezdése és időtartama
 3. Tervezett és meglévő öntözőtelep helye (település, helyrajzi szám, a tervezett felszín alatti vízilétesítmények 

EOV koordinátái, a  tervezett felszíni vízilétesítmények, valamint a  szolgalommal érintett területek 
töréspontjainak EOV koordinátái)

 4. Vízkivétel jellege (felszíni, felszín alatti)
 5. Vízkivétel helye (EOV koordináták, vízfolyás neve, szelvénye)
 6. Vízkivétel módja (gravitációs, gépi emelés)
 7. Vízkivételi időszak kezdete és vége (hó, nap)
 8. Tervezett öntözés módja (esőztető, csepegtető, felületi, altalaj, mikro)
 9. Szükséges víz mennyisége 5 éves ciklusban évenként (mm/ha, m3/ha, m3/év)
10. Öntözőtelepen már meglévő öntözőberendezés típusai és darabszáma
11. Öntözőtelepen már kialakított öntözővíz-tározó térfogata (m3)
12. Öntözőtelepen már meglévő kutak száma (db)

 D) Vízigényszámítás
Vízkészlettípusok szerint egyenként és összesítve:
1. Kijelölt területen belül az öntözőtelep berendezett (öntözhető) területe (ha)
2. Az egyidejűleg öntözött terület (50–100%)
3. Az évente öntözött terület (ha)
4. Az egyszeri öntözés víznormája (mm/óra)
5. Napi maximális vízigény (m3/nap) vízkészlettípusonként
6. Napi öntözési üzemidő (óra)
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7. Az előirányzott maximális vízsugárigény (l/s) (például szivattyútelepi maximális vízsugár)
8. Éves öntözési víznorma (60–240 mm/év)

 E) Egyéb jelentős körülmény
1. Előzetes vizsgálatok megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)
2. Hatályos vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat 

kelte)
3. Lejárt vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)

4. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti körzeti terv

 I. Alapadatok

 A) Előlap
1. Környezeti körzeti terv megnevezése
2. Környezeti körzeti terv készítésének dátuma
3. Környezeti körzeti terv készítőjének neve és címe

 B) Előzmények
1. Terv céljának ismertetése
2. Tervezett tevékenység részletes bemutatása
3. Tervezett tevékenység szükségességének indokolása
4. Rövid tájékoztatás az  érintett területen korábban engedélyezett tevékenységek alapjául szolgáló 

szakvéleményekről, tervekről
5. Tervezési és egyéb előírások, így különösen az  érintett területre vonatkozó jogszabályok, valamint 

a  határozatba foglalt kötelezettségeket és szakmai irányelveket tartalmazó tervdokumentációk és 
szabályzatok összefoglalása (Natura 2000 fenntartási tervek, természetvédelmi kezelési tervek, vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek, területrendezési tervek, településrendezési eszközök)

 C) Általános adatok
1. Kérelmező öntözési közösség neve, székhelye, elérhetősége (levelezési cím, telefon, e-mail)
2. Megbízó neve, székhelye, elérhetősége
3. Környezeti körzeti terv készítőjének neve, székhelye, elérhetősége
4. Település megnevezése, a  vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, 

helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcellaazonosítója, illetve sarokpontok koordinátái, 
tényleges hasznosítási módja

5. Tevékenység területén lévő talajvédelmi létesítmények ismertetése
6. Talajmintavételek helye, ideje, módja, vizsgált anyagok megnevezése, talajminták, illetve a vizsgált anyagból 

származó minták darabszáma
7. A tervezett felszín alatti vízilétesítmények EOV koordinátái, a  tervezett felszíni vízilétesítmények, valamint 

a szolgalommal érintett területek töréspontjainak EOV koordinátái

 D) Terület földrajzi, domborzati, talajtani, vízföldtani és ökológiai jellemzése
1. Terület ökológiai, rövid talajtani, domborzati, éghajlati és vízrajzi jellemzése
2. Vizsgálatba vont terület konkrét helyszíni, illetve laboratóriumi vizsgálatokra alapozott talajtani jellemzése

 II. Tervezett tevékenységre vonatkozó adatok

 A) Tervezett tevékenység neve
1. A tevékenység megnevezése a 3. számú melléklet szerint
2. Környezetvédelmi ügyféljel (KÜJ)
3. Környezetvédelmi területi jel (KTJ)
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 B) Tervezett tevékenység bemutatása, jellemzői
1. Új vagy meglévő tevékenység módosítása
2. Megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása
3. A felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból)
4. Létesítés időtartama és az üzemeltetés várható kezdete
5. Folytatására szolgáló építmények, területek, a  közvetlen és a  kapcsolódó létesítményeket, valamint 

a  szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás), tekintettel az  igénybe vett víztestre, továbbá 
az öntözővíz tározását, továbbítását és kijuttatását szolgáló vízilétesítményekre

6. Funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás)
7. További, fontosnak tartott jellemzők

 C) Telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői
1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma)
2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése
3. A beépítettség mértéke
4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területfelhasználási módja művelési ág szerint
5. További, fontosnak tartott jellemzők

 D) Telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja
2. A szomszédos ingatlanokon a  kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése 

(amennyiben ismert, az 1., 2. vagy 3. számú melléklet szerinti megnevezése)
3. További, fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon

 E) Tervezett tevékenység megvalósításának feltételei
Minden esetben javaslatot kell tenni:
1. A tervezett tevékenység megvalósíthatóságára, különös tekintettel a  megvalósítást kizáró vagy jelentősen 

korlátozó, az  előzmények alapján már ismert környezetvédelmi, ezen belül vízvédelmi, természetvédelmi, 
talajvédelmi és vízgazdálkodási (vízgyűjtő-gazdálkodási) előírásokra

2. Az alkalmazható módszerekre
3. A szükséges járulékos beavatkozásokra, különösen az erózió elleni védelemre, mélylazításra, vízrendezésre

 III. Talajvédelmi specifikációk

 A) Általános követelmények
1. A talajvédelmi specifikációk tekintetében alkalmazni kell a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletet, valamint a  talajvédelmi terv készítésének részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendeletet.

2. Ha a  tevékenység erózió által veszélyeztetett területet érint, minden esetben javaslatot kell tenni 
az  erózióvédelem biológiai és agrotechnikai módszereinek alkalmazására (különös tekintettel a  talaj 
fedettségének biztosítására).

3. A környezeti körzeti terv céljától, illetve a  talaj állapotától függően javaslatot kell tenni mélylazításra. 
A  mélylazítás különösen indokolt tömődött, kötött, rossz vízgazdálkodású talajokon, a  talajok mélyebb 
szintjeiben a  vízáteresztést, növényfejlődést gátló rétegek (mészkőpad, glej, összecementált kavics stb.) 
előfordulása esetén, a  termőföldön végzett földmunkákat és többéves öntözést követően, lágyszárú évelő 
kultúrák felszámolása vagy felújítása során, továbbá a talaj erózió elleni védelme érdekében.

4. A mélylazítás indokoltsága megállapítható a talajvédelmi tervhez feltárt talajszelvény helyszíni vizsgálatával, 
illetve a  talajszelvényből vett talajminták alábbiak szerinti speciális vizsgálatával, vagy legfeljebb 
5 hektáronként végzett talajellenállás méréssel.
4.1. Ha melioratív mélylazítás (50 cm-nél mélyebb) szükséges, az  adott célú tervet, illetve a  helyszíni 

vizsgálatokat a következőkkel kell kiegészíteni:
a) talajszelvény vizsgálata esetén speciális vizsgálati követelmény a  genetikai szintenkénti 

térfogattömeg-mérés, valamint az  összporozitás meghatározása legalább 70 cm 
mélységig,



4280 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 155. szám 

b) a mélylazítás szükségességének indoklásán kívül javaslatot kell tenni a  lazítás maximális 
mélységére, irányára, ismertetni kell a  lazítás mélységét befolyásoló vagy kizáró 
tényezőket, és szükség esetén a lazítókések távolságát.

4.2. Ha a  fenti vizsgálatok alapján mélylazítás szükséges, az  adott talajvédelmi tervhez mellékelni kell 
még az alábbiakat:
a) a lazítási mélységeket és irányokat feltüntető térképvázlatot,
b) a mélylazítás szükségességét alátámasztó vizsgálati eredményeket.

 B) Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultiváció
Környezeti körzeti terv részeként rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a beavatkozások 
által érintett, összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, illetve a  talajfelszín megbontásával járó, 500 métert 
meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a  víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos és telefonvezetékek – 
fektetési munkái esetében, amelyek a  mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak, és 
a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek.

 C) Helyszíni talajmintavétel szabályai
1. Öntözési cél esetén:

a) Eltérő talajfoltonként, de legalább 25 hektáronként talajszelvényt kell feltárni.
b) A talajszelvény genetikai szintjeiből vagy rétegeiből mintát kell venni.
c) 50 cm-nél vastagabb réteg egy mintával nem jellemezhető.
d) 2 méter mélységen belül meg kell határozni a  talajvíz mélységét, és az elérhető talajvízből mintát 

kell venni.
e) Csepegtető öntözés kivételével az  eltérő fizikai, vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező 

talajfoltokon kijelölt úgynevezett „jellemző talajszelvényből” 60 cm-es mélységig (legfeljebb 
50 hektáronként, de legalább 1 szelvényből) bolygatatlan talajmintát kell gyűjteni.

2. Rekultivációs cél esetén:
a) A helyszíni talajfelvételezés szabályait a meglévő, illetve a várható károsodás jellege határozza meg. 

Földmunkákkal járó beavatkozás esetén a  terület heterogenitásától függően talajfoltonként, de 
legalább 5 hektáronként kell talajfúrásból mintát venni.

b) Talajfelszín megbontásával járó vonalas létesítmények fektetési munkái esetében 500 méterenként 
a  humuszos termőréteg vastagságát fúrással kell megállapítani. Ez  esetben a  talajmintavételtől 
és a  laboratóriumi vizsgálattól el lehet tekinteni, mivel a  humuszos termőréteg helyben kerül 
felhasználásra.

 D) Laboratóriumi vizsgálatok során vizsgálandó paraméterek
1. Minden esetben vizsgálandó az összes mintából:

a) kémhatás pH(H2O)
b) kötöttségi szám (KA)
c) humusztartalom (%)
d) összes karbonát-tartalom (CaCO3 %) vagy hidrolitos aciditás (y1)
e) vízben oldott összes só

2. Jellemző szelvényekből vizsgálandó paraméterek:
a) mechanikai összetétel
b) térfogattömeg
c) báziscsere-vizsgálat minden rétegből
d) talajvízvizsgálat

3. Számítással meghatározott paraméterek (kivéve csepegtető öntözés esetén):
a) összporozitás
b) differenciált porozitás
c) levegőkapacitás
d) relatív levegőtartalom
e) víz-levegő arány
f ) sómaximum mélysége (indokolt esetben)
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g) vízháztartási mérleg
h) kritikus talajvízszint meghatározása (indokolt esetben)
i) sóforgalmi számítások (indokolt esetben)

 E) Mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tévő rekultivációs specifikációk
1. A tevékenység milyen típusú talajkárosodást okoz vagy okozott
2. A rekultiváció céljainak, indokainak meghatározása
3. A rekultiváció során szükséges munkaműveletek, azok sorrendje, a  szükséges agrotechnikai beavatkozások 

(műszaki és biológiai rekultivációs szakaszok részletezése) szükség szerinti térképi megjelenítéssel, 
a mentésre érdemes humuszos rétegvastagságok meghatározása

4. Az esetlegesen felszabaduló altalaj elhelyezésére vonatkozó javaslat

 F) Öntözési specifikációk
1. A talajvízviszonyok jellemzése, szükség esetén a kritikus talajvízszint megállapítása
2. Az öntözővíz minősítése, szükség esetén az öntözővíz minőségének javítására vonatkozó javaslat
3. Javaslat az egyszerre kiadható öntözővíz mennyiségére, intenzitására, gyakoriságára
4. Javaslat az öntözés hatékonyságát javító beavatkozásokra
5. Helyszíni vizsgálatok

a) A talajvízszint átlagos mélységének meghatározása 2 m-ig
b) Talajellenállás mérése indokolt esetben

 IV. Humuszgazdálkodási terv

 A) A humuszgazdálkodási terv tartalmazza:
1. a tervezett földmunkákkal érintett terület pontos kimutatását (m2),
2. a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének meghatározását (m3) a  talajvédelmi terv, valamint 

a hossz- és keresztszelvényadatai alapján,
3. a mentett humuszos talajanyag ideiglenes tárolási területének és a tárolás módjának meghatározását,
4. a mentett humuszos talajanyag hasznosítási módjának meghatározását, a  pontos terület (m2), terítési 

vastagság (cm), hasznosított mennyiség (m3) feltüntetésével, és
5. a helyben nem hasznosítható, átruházásra kerülő humuszos talajanyag mennyiségének meghatározását (m3).

 B) Általános követelmények
1. Az átmeneti deponálást követően a humuszos talajanyag hasznosítása lehet többek között:

a) elsősorban a beruházás területén parkosítás céljából termőréteg kialakítása, a terület helyreállítása,
b) a humuszos talaj hasznosítása arra alkalmas mezőgazdasági területen,
c) a humuszos talaj hasznosítása tereprendezéshez annak humuszos termőrétegeként,
d) felhasználás rekultivációra hulladéklerakók, meddő, felhagyott bányák, közterületek stb. területén 

mint felszíni humuszos termőréteg.
2. Ha a mentésre kerülő humuszos talaj a beruházás helyszínén megfelelő módon hasznosítható, a talaj eredeti 

humuszos szintjével együtt legfeljebb 100 cm vastag humuszos talajréteg alakítható ki.
3. Ha a  humuszos talaj nem helyben, de termőföldterületen történő hasznosítása szerepel a  tervezői célok 

között, és azt a  mentett humuszos termőréteg minőségi paraméterei lehetővé teszik, meg kell vizsgálni 
a  hasznosításra kijelölt mezőgazdasági területek talaját. A  hasznosításra kijelölt termőföldterületen eltérő 
talajfoltonként kell mintát venni. A  mintavétel legfeljebb 5 hektárt jellemezhet. A  talajvizsgálat az  alábbi 
paraméterekre terjed ki:
a) humusztartalom (%),
b) fizikai féleség (kötöttség vagy leiszapolható rész),
c) kémhatás pH(H2O),
d) összes karbonát tartalom (CaCO3 %) vagy hidrolitos aciditás (y1) és
e) vízben oldható összes sótartalom (%).

4. Humuszos talaj terítése kizárólag hasonló vagy annál kedvezőtlenebb fizikai és kémiai talajtulajdonságokkal 
rendelkező termőföldterületen végezhető, ahol a  terítés eredményeképpen a  minőségi tulajdonságok 
változása a jelenleginél kedvezőbb állapotokat biztosít, vagy a változás nem mérhető. Az elterített humuszos 
talajanyagot az  eredeti humuszos szinttel össze kell dolgozni, művelni, tehát a  terítés legfeljebb 25 cm 
vastagságban valósítható meg.
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5. Termőföld esetében a  25 cm-t meghaladó vastagságú humuszos talaj terítése esetén mezőgazdasági célú 
tereprendezési talajvédelmi terv elkészítése kötelező.

6. A földmunkák során mentett humuszos termőréteg nem használható fel a földmunkák során keletkező vagy 
egyéb mélyedések, bányagödrök, tájsebek stb. feltöltésére.

 V. Vízvédelmi specifikációk

 A) Vizsgálni szükséges, hogy a beavatkozás nem gátolja az érintett víztestek (felszíni illetve felszín alatti) jó állapotának 
elérését, illetve nem okozza azok állapotromlását
1. a vízkivételre igénybe vett víztest tekintetében (felszíni vagy felszín alatti),
2. a területről lefolyó vizek által a befogadó víztestben okozott diffúz szennyezések tekintetében,
3. az öntöző víz által a felszín alatti víztestbe szivárgó diffúz szennyeződések tekintetében.

 B) Az  érintett víztesteken a  fenti hatások vizsgálatát a  már elfogadott és a  még tervezés alatt lévő beavatkozásokra 
kumulatív módon is szükséges elvégezni.

 C) Az  intézkedés engedélyezhető, amennyiben az  esetlegesen fellépő negatív hatásokat hatásmérséklő 
intézkedésekkel (időbeli, mennyiségbeli korlátozások, szűrőmezőlétesítés) semlegesíteni lehet.”
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5. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:2 és C:3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A B C

1. Közigazgatási hatósági eljárás) Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele)

(2. Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete 
szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e 
jelentős környezeti hatás.)

Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában nem készült környezeti körzeti terv, 
nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes 
környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi 
eljárásban nem vizsgálta a kérdést.

(3. Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.
Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban 
meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.)

Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett 
természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni 
védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett, 
kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti körzeti terv készült.

 2. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat B:4 és C:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A B C

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele)

(4. Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.)
Az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétel 
engedélyezhetősége.

Ha a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítása az Országos 
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területet érint, 
kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti körzeti terv készült.
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 3. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:9–C:11 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A B C

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele)

(9.
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete 
szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e 
jelentős környezeti hatás.)

Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában nem készült környezeti körzeti terv, 
nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes 
környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi 
eljárásban nem vizsgálta a kérdést.

(10.
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban 
meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.)

Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett 
természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni 
védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett, 
kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti körzeti terv készült.

(11.
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások.

A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem 
követelményeinek való megfelelés kérdésében.)

A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem 
követelményeinek való megfelelés kérdésében, kivéve, 
ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti körzeti terv készült.

 4. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat B:12 és C:12 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A B C

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele)

(12.
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások.)

Az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétel 
engedélyezhetősége.

Ha a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítása az Országos 
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területet érint, 
kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti körzeti terv készült.
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 5. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(A B C

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele)

(13.
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások.

A kérelem szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról 
és a hal védelméről szóló jogszabályokban meghatározott, 
a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, 
illetve a horgászatra vonatkozó előírásoknak.)

Ha a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, 
horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál, vagy 
azon halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási 
cél megvalósítását tervezik, ideértve a vízilétesítmény halastó 
funkcióval történő üzemeltetését is, kivéve, ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában környezeti 
körzeti terv készült.

 6. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:15 és C:16 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

A B C

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele)

(15.
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, 
az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint 
a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.)

A halastavakkal, horgásztavakkal, jóléti tavakkal, 
víztározókkal vagy holtágakkal kapcsolatos tevékenység, 
ha a kialakítás ásványinyersanyag-kitermeléssel jár, 
kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti körzeti terv készült.

(16.
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások.

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, 
a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, 
az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint 
a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.)

A vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítása, 
kotrása, mesterséges vízterek vagy tározók létesítése 
esetében, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy 
vízilétesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv 
készült.
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A Kormány 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet sugáregészségügyi feladatok ellátását érintő módosításáról

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.  törvény 15. § (4) bekezdésében, valamint 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 1. és 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében
ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat)
„ca) a  közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, 
sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-
egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai 
vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,”

2. §  Az R. 3. § (2)–(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az  1.  mellékletben meghatározott 
esetekben egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.
(3) Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatal a 2. melléklet 2. pontja 
szerinti illetékességi területen látja el.
(3a) A sugáregészségügyi feladatokat és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a kormányhivatal 
–  az  egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő esetben 
a  szakfelügyelő főorvos, a  rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok esetében pedig 
a  Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködésével – a  2.  melléklet 2.  pontja szerinti 
illetékességi területen látja el.”

3. §  Az R. 9. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki)
„a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
aa) 45. § (1) bekezdése,
ab) 47. § (1) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

4. §  Az R.
a) az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 (2) A  folyamatban lévő ügyekben az  e  rendelet hatálybalépése napját megelőzően megtett eljárási cselekmények 

hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e rendelet hatálybalépésével más szerv 
feladat- és hatáskörébe kerül.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Különös illetékességi rendelkezések

 1. Az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 45.  § (1)  bekezdésében és 47.  § (1)  bekezdésében foglalt, 
a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat
1.1. a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest megyére,
1.2. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 

megyére,
1.3. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére,
1.4. a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére,
1.5. a Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Fejér, Somogy és Tolna megyére,
1.6. a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és 

Zala megyére
kiterjedő illetékességgel látja el.”

2. melléklet a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

A B

1. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok
A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok 

illetékességi területe

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest megye

3. Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy, Tolna és Fejér megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye

5. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-Esztergom 
és Veszprém megye

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye

”
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A Kormány 304/2020. (VI. 29.) Korm. rendelete
a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló  
195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § 
(1)  bekezdés k)  pontjában és a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

2. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm.  rendelet 
módosításáról és a  kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 
195/2019.  (VIII.  1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló 369/2019.  (XII.  30.) 
Korm.  rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  §-ában az  „a Rendelet2.” szövegrész helyébe az  „a kiadványok 
kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet” 
szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszíti az R. 5. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2020. harmadik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége:

A B C D E

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

földgáztárolóból származó 

földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. július NKM Energia Zrt. 484 900 000 0 4,763

3. augusztus NKM Energia Zrt. 494 700 000 0 4,763

4. szeptember NKM Energia Zrt. 798 252 000 0 4,763
”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

2. melléklet a 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelethez

Az R. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. A  Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a  2.  § (1)  bekezdése szerint 
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2020. harmadik negyedévre:

A B C D

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos díja

(forint/kWh)

2. július NKM Energia Zrt. 0 –

3. augusztus NKM Energia Zrt. 0 –

4. szeptember NKM Energia Zrt. 0 –
”

3. melléklet a 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági 
ára és mennyisége 2020. harmadik negyedévre

A B C

1. volt közüzemi nagykereskedő
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. Magyar Földgázkereskedő Zrt. 1 225 000 000 3,222
”
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	az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
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