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123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló

vízilétesítmények védelméről

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény - 14. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel – a 45. §-a (7) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.
Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az ivóvízminőségű vízigé-
nyek kielégítését, az ásvány- és gyógyvízhasznosí-
tást szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy távlati hasz-
nosítás érdekében kijelölt vízbázisokra, továbbá az
ilyen felhasználású víz kezelését, tárolását, elosztá-
sát szolgáló vízilétesítményekre terjed ki, amelyek
napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biz-
tosítják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vízbázisokat, vízilétesít-
ményeket e rendelet szerinti fokozott védelemben (a
továbbiakban: védelem) kell tartani.

(3) Közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemelte-
téséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, to-
vábbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbá-
zisok (a továbbiakban: távlati ivóvízbázis) védelme
érdekében e rendelet szerinti védőidomot, védőterü-
letet, védősávot kell kijelölni.

(4) Saját célú vízilétesítmény esetén a védőidom, a
védőterület, a védősáv kijelölhető.

(5) A külön meghatározást igénylő fogalmak jegyzé-
két az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A védelem, felszín alatti vízbázisnál védői-
dom, védőterület; felszíni vízkivétel esetén védőte-
rület; a kivett víz kezelését, tárolását, elosztását szol-
gáló vízilétesítmény esetén védőterület, illetve védő-
sáv meghatározását, kijelölését, kialakítását és fenn-
tartását jelenti.

(2) A védelem a biztonsági intézkedések részleges
vagy teljes körű végrehajtásával valósítható meg.

(3) A védelem érdekében
a) felszín alatti vízbázis esetében a védőidomot és
védőterületet belső, külső, valamint hidrogeológi-
ai,
b) felszíni vízkivételnél a védőterületet, belső, külső
és hidrológiai

védőövezetekre osztva kell meghatározni, kijelölni,
kialakítani, és fenntartani.

(4) A védőövezetek, a védelem céljával összefüggő
és a terület használatával kapcsolatos korlátozások
szempontjából egységes és kapcsolódó rendszert al-
kotnak.

(5) A védőövezetek határait a hidrológiai, hidrogeo-
lógiai adottságok, továbbá
a) az igénybe vett vagy lekötött vízbázisoknál a víz-
bázis engedélyezett víztermelése,
b) a távlati vízbázisoknál a vízbázis teljes kapacitá-
sa
és e rendelet 2., illetőleg 3. számú mellékletében
foglaltak alapján kell meghatározni.

3. § (1) A felszín alatti vízbázisok esetén a 2. számú
melléklet szerinti
a) belső védőidom, védőövezet rendeltetése: a vízki-
vételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme
a szennyeződéstől és a megrongálódástól;
b) külső védőidom, védőövezet rendeltetése: a le
nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló
szennyező anyagok elleni védelem;
c) hidrogeológiai védőidom, védőövezet rendelteté-
se: a le nem bomló szennyező anyagok elleni vé-
delem, amelyet vagy a vízkivétel teljes utánpótló-
dási területére (vízgyűjtőjére) vagy meghatározott
részére kell kijelölni.

(2) A hidrogeológiai védőidom, illetve védőövezet a
2. számú melléklet szerinti „A”, „B” és „C” védőzó-
nákból áll.

(3) A belső védőövezet kialakítása minden esetben
kötelező.

(4) Akülső védőövezetet és a hidrogeológiai védőöve-
zet „A” és „B” védőzónáit akkor kell kijelölni, ha az
adott védőidomnak van metszete a felszínen.

(5) Ha a teljes felszín alatti utánpótlódási terület na-
gyobb a „B” védőzónánál, a „C” védőzóna kérelem-
re vagy hivatalból kijelölhető, ha azt a vízbázis vé-
delme indokolttá teszi.

(6) A távlati és a lekötött felszín alatti vízbázisoknál
a) belső és külső védőidomot, illetőleg védőövezetet
nem kell meghatározni,
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b) a hidrogeológiai védőidom, illetőleg védőövezet
„A” belső zónáját csak akkor kell meghatározni, ha
a tervezett vízkivételek konkrét helye, mélységkö-
ze, a kutankénti víztermelésmármegközelítőleg is-
mert;
c) a hidrogeológiai védőidom, illetőleg védőövezet
„B” külső zónáját minden esetben meg kell hatá-
rozni.

II.
A védőidomok, védőterületek és védősávok

meghatározása
4. § (1) A felszín alatti vízbázis védőidomát, védőte-

rületét az elérési idő alapján, állandó (permanens)
vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindul-
va kell méretezni. A számítások során a felszín és a
telített zóna felszíne közti szivárgási időt figyelmen
kívül kell hagyni.

(2) 1 2 A vízügyi hatóság engedélyezheti a felszín
alatti vízbázis védőidoma és védőterülete meghatá-
rozását becsült adatokra alapozott hidraulikai számí-
tásokkal
a) belső és külső védőidomra vagy védőövezetre vo-
natkozóan, ha a tervezett, illetőleg engedélyezett
vízkivétel legnagyobb havi termelése a 3000 m3-
t,
b) a hidrogeológiai védőidomra vagy védőövezetre
vonatkozóan, ha a tervezett, illetőleg engedélyezett
vízkivétel legnagyobb havi termelése a 30 000m3-t
(forrásoknál a 3000 m3-t)
nem haladja meg.

(3) A felszín alatti vízbázisok védőidomait, védőterü-
leteit, övezeteit és zónáit a 2. számú melléklet sze-
rint, annak biztonsági tényezőit alkalmazva kell mé-
retezni.

5. § A felszíni vízre telepített vízkivétel védelme érde-
kében belső és külső, valamint hidrológiai védőöveze-
tet kell kijelölni, amelyet a 3. számú melléklet alapján
úgy kell méretezni, hogy

a) ha a tavak, tározók esetében a víz tartózkodási ideje
a 120 napot nem haladja meg, akkor minden táplá-
ló vízfolyásra, ha meghaladja, akkor a vízkivételtől
számított 1 km-en belül betorkolló vízfolyásokra is
ki kell jelölni a külső védőövezetet;

b) a folyók és egyéb vízfolyások esetében az árvíz-
védelmi gátrendszer mentett oldalán csak akkor kell
külső védőövezetet kialakítani, ha e terület lefolyá-
sa a külső védőövezettel érintett partszakaszon jut a
vízfolyásba, továbbá, ha a vízkivétel közelében par-
tiszűrésű kutak is találhatók, és ezek védelme azt
szükségessé teszi;

c) ha a vizsgálatok szerint a vízfolyáson adott (a 3.
számú melléklet szerinti) távolságon belül a túlparti
szennyezés semmilyen vízállásnál nem juthat a víz-
kivétel helyéhez, a parti védőövezetet elégséges csak
a vízkivételnek megfelelő parton kialakítani;

d) ha a külső védőövezettel érintett szakaszon belül
mellékfolyók vagy patakok torkollnak a vízfolyás-
ba, a védőövezetet azokra, valamint azok partjaira is
ki kell terjeszteni, kivéve a túlparton betorkolló víz-
folyásokat, amennyiben vizsgálatok igazolják, hogy
azok szennyező hatása semmiképp sem érheti el a
vízkivétel helyét.

6. § A vízkezelő és -tároló, valamint az ásvány- és
gyógyvíztároló műtárgyak védelmére a védőterületet,
a vízszállító és -elosztó vezeték védelmére a védősá-
vot a 4. számú melléklet alapján úgy kell kijelölni,
hogy

a) 3

b) párhuzamosan haladó víz- és szennyvízvezetékek
esetében – ha a csatornacső mélyebben fekszik mint
a vízcső, továbbá a vízcső száraz talajban van, és a
védősáv kialakítása rendkívüli nehézséggel jár – az
előírt távolságoktól el lehet térni, de ekkor az érin-
tett csatornaszakaszt vízzáró kivitelben (így például
poliészterrel burkolt acélcső, poliészterrel vagy leg-
alább 10 cm vastag betonnal burkolt azbesztcement-
cső) kell megépíteni;

c) a védősávon belül szennyezést okozó tárgyat, anya-
got, valamint olyan műtárgyat elhelyezni, mely a ve-
zetéket rongálhatná, tilos. A védősávból az üzemen
kívül helyezett régi vezetékeket el kell távolítani.
A védősáv felszínén szennyezett vizet (így például
szennyvizet), nyílt árokban vezetni tilos. Ha ez még-
is elkerülhetetlen, akkor a nyílt ároknak a védősáv
feletti és ehhez csatlakozó, a talajviszonyoktól füg-
gően legalább 2-2 méteres szakaszát vízzáróan kell
burkolni.

1A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § 2. bekezdésének bevezető mondata a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § 1. bekezdé-
sének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.

2A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés a) pontjának meg-
felelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

3A 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 68. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 03. 01.
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7. § A számítások vagy műszaki becslés alapján meg-
határozott, méretezett védőidomot, védőterületet az
alábbiak szerint kell lehatárolni:

a) a védőidom esetében meg kell adni a térbeli
idom vízszintes vetületét, a földfelszínhez viszonyí-
tott legközelebbi és legtávolabbi pontját (méterben);

b) a védőterület határait a felszíni tereptárgyakhoz,
terepvonalakhoz, terepalakulatokhoz, egyéb termé-
szetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz, il-
letőleg az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán –
szükség esetén annak nagyításán – feltüntetett ada-
tokhoz (vonalakhoz) igazítva oly módon, hogy azok
magukba foglalják a számítások alapján meghatáro-
zott idomot, területet;

c) a több vízilétesítmény (vízkivételi mű) védőterüle-
tét magába foglaló területet – mint a vízilétesítmé-
nyek közös védőterületét – úgy, hogy az lehetőleg
egyszerű felületi idom legyen.

A védőidomok, védőterületek, védősávok
kijelölése

8. § 4 (1) 5 A védőidomot, védőterületet és védősávot
a védett vagy védeni tervezett vízbázis, vízilétesít-
ménymegvalósítására, a vízhasználat gyakorlásának
engedélyezésére hatáskörrel rendelkező vízügyi ha-
tóság e rendelet előírásai alapján jelöli ki.

(2) A kiemelt vízminőségvédelmi vagy természetvé-
delmi oltalom alatti területen lévő vagy azt érintő
vízbázis védőidoma, illetőleg védőterülete kijelölé-
se, kialakítása és fenntartása során a külön jogsza-
bály szerinti környezetvédelmi és a természetvédel-
mi előírásokat is alkalmazni kell.

(3) 6 Amár igénybe vett és az igénybe venni tervezett
vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölése
iránt, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről szóló miniszteri rende-
let előírásai szerinti adatokat és mellékleteket tartal-
mazó kérelmet kell benyújtani a vízügyi hatósághoz.

(4) 7 A kijelöléssel, kialakítással és fenntartással kap-
csolatos vízügyi hatósági eljárás során – üzemelő

vízkivétel (igénybe vett vízbázis) esetében – a vízjo-
gi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről szóló miniszteri rendelet szerint be-
nyújtott dokumentáció alapján dönteni kell
a) a védelem alá helyezett vízbázis, vízilétesítmény,
vízkivétel megjelöléséről, továbbá a védőidomok,
védőterületek megállapításáról;
b) a védelem alá helyezett vízkivételi művek megje-
löléséről, rögzítve azok vízgazdálkodási rendelteté-
sét, helyét, létesítési és üzemeltetési engedélyének
számát, a megcsapolt mélységközt, az engedélye-
zett vízmennyisége(ke)t;
c) a védelem alá helyezett vízkészletről és az azt
magába foglaló földtani képződmények megjelölé-
séről, megadva és tömören jellemezve a védelem
szempontjából fontos tényezőket;
d) védőidomok, védőterületek lehatárolásáról, fel-
tüntetve a védőidomok felszínt el nem érő, a vé-
dőterületnél nagyobb kiterjedésének felszíni vetü-
letei vonalát is; a védőterületekkel érintett ingatla-
noknak ingatlan-nyilvántartási térképi bemutatásá-
val, feltüntetve, illetve megadva az egyes ingatla-
nok művelési ág szerinti besorolását és tényleges
használati módját; a szennyező forrásokat és min-
den, a vízkészletet érintő beavatkozást;
e) 8 a védőterületekre vonatkozó területhasználati
korlátozásokról, az előírt intézkedések felsorolásá-
ról, megadva a megvalósítás időbeli ütemezésére
vonatkozó előírásokat; az egyes védőidomokat, vé-
dőterületeket illetően meg kell határozni azokat a
tevékenységeket, melyeket
ea) tilos végezni, vagy
eb) feltételekkel, korlátozásokkal, ellenőrzéssel, ha-
tósági engedély alapján lehet végezni, megadva a
korlátozásra, ellenőrzésre vonatkozó konkrét elő-
írásokat,
ec) feltételekkel (korlátozásokkal, ellenőrzéssel) ha-
tósági engedély nélkül is lehet végezni;
f) a védőterületek kialakításával vagy fenntartásával
kapcsolatos egyéb hatósági eljárás kezdeményezé-
séről (így például építési, telekalakítási, tilalom el-
rendeléséről) hivatkozással az eljárás megindítását

4 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet . Hatályos: 1997. 09. 01.
5 A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 116. §-ának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.
6A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 115. §-ának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.
7A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 115. §-ának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.
8A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 68. pontjának

megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.
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megalapozó körülményekre;
g) az engedélyes által a védőterületen, valamint a
környezethasználó által a szennyezőforrások kö-
rül létesítendő (üzemeltetendő) megfigyelő hálózat
kialakításáról és üzemeltetésére vonatkozó előírá-
sok megadásáról, a feladatok ellátásához szükséges
szolgalmak alapításáról kötelezettségének elrende-
léséről;
h) a védőterületeken lévő vízilétesítményekre vo-
natkozóan szükséges mérési, adatgyűjtési, adat-
szolgáltatási, állapotértékelési kötelezettségek fel-
sorolásáról;
i) a védőterületek bekerítésére, táblákkal való meg-
jelölésére, őrzésére vonatkozó előírásokmegadásá-
ról;
j) a védőterületek gondozására, karbantartására vo-
natkozó, az engedélyes kötelezettségébe tartozó fel-
adatok megadásáról;
k) a védőterületek védelmét szolgáló lakossági tá-
jékoztató anyagok elkészítéséről és terjesztéséről,
a területhasználókkal való kapcsolattartásra vonat-
kozó kötelezettségek felsorolásáról;
l) a védőidomok, védőterületek következő felülvizs-
gálatának idejéről, meghatározva azokat az esete-
ket, melyek bekövetkezése esetén a határozat felül-
vizsgálatát kezdeményezni kell.

(5) A (4) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan védő-
területenként elkülönített tételes felsorolást kell ké-
szíteni a belső, külső és az „A” hidrogeológiai vé-
dőövezetekre és zónákra vonatkozóan, tartalmazva
az ingatlan művelési ág szerint besorolását, a tényle-
ges területhasználatot, a védelmi intézkedések szem-
pontjából figyelembe veendőminden létesítményt és
tevékenységet, ami hatással lehet a vízkészlet állapo-
tára, a vízbázis védettségére, továbbá az ingatlantu-
lajdonosok vagy az egyéb jogcímen használók nevét,
postacímét.

(6) A hidrogeológiai „B” zónában a (5) bekezdésben
foglaltak azokra az ingatlanokra vonatkozóan vég-
zendők el, amelyeken tényleges műszaki beavatko-
zás vagy a területhasználat megváltoztatása szüksé-
ges.

(7) A védőidom, védőterület kijelöléséig az előzete-
sen lehatárolt védőidomokra, védőterületekre vonat-
kozóan a vízügyi hatóságnak e rendelet 10-14. §-
aiban foglaltakat kell figyelembe vennie. Az előze-
tesen lehatárolt védőidomokat, védőterületeket a ví-
zikönyvben kell nyilvántartani.

9. § 9 A védőidomot, védőterületet és a kijelölést meg-
alapozó dokumentációt – a 8. § (4) bekezdés l) pontja
szerinti felülvizsgálattól függetlenül – az üzemeltetési
engedély kiadását követő tizedik évben az engedélyes-
nek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét
a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni. A felülvizsgá-
lat eredményétől függően, a vízügyi igazgatóság véle-
ményének kikérését követően a vízügyi hatóság dönt
a kijelölt védőidom, védőterület esetleges módosítá-
sáról.

III.
A védőidommal, a védőterülettel, a védősávval
érintett ingatlanok használata és a védelem
érdekében szükséges használati korlátozások
10. § Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan
tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló
vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, va-
lamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

11. § (1) A belső védőidomban és védőövezet terüle-
tén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más lé-
tesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez
csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgál-
ják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell
üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen
a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet
gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.

(2) A belső védőövezet területén:
a) elhelyezett létesítményekben keletkező szenny-
és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, ket-
tősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védő-
területről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt fel-
tételeket kielégítse. A kettősfalú csatorna vízzáró-
ságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten
kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna al-
kalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső kö-
zötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek
összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívül-
re továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, vala-
mint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban
rögzíteni kell;
b) a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csa-
padékvízből visszamaradó pangó vizek ne kelet-
kezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüg-
gő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyá-
zás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő

9A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a a 42/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2014.02.25.
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szerek használata tilos. A nem füvesíthető felülete-
ket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell
burkolni. Felszínközeli vízadók, valamint vezeté-
kek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok
telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el;
c) a folyószakasz mederviszonyait csak úgy szabad
megváltoztatni, hogy az ne legyen káros hatással a
vízkivételre, és a víz minőségére;
d) 10 közcélú vizilétesítmények esetén az övezetet
magába foglaló földrészletnek – az építmény tulaj-
donjogától függetlenül – állami vagy önkormány-
zati tulajdonban kell állni. A belső védőövezetet
be kell keríteni és szükség esetén biztonságáról
egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondos-
kodni kell.
e) rendszeresen a vízilétesítmény üzemeltetőjének
azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát
végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott
rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egész-
ségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogo-
sultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányí-
tói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági sze-
mélyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulaj-
donosa erre (így például átmeneti munkavégzésre)
esetileg feljogosít. A belépésre engedélyt adó kö-
teles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott
tartózkodók szennyezést ne okozzanak.

12. § (1) A felszín alatti vízbázisok külső védőöveze-
tén és védőidomában olyan tevékenység végzése, lé-
tesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üze-
meltetése következtében csökkenhet a vízkészlet ter-
mészetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon be-
lül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény
kerülhet, tilos.

(2) A külső védőövezet területén:
a) szükség szerint tereprendezést kell végezni úgy,
hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapa-
dékból ne keletkezzen. A hullámtéri vízművek fel-
építményét úgy kell kialakítani, hogy a kutakba
és egyéb létesítményekbe felszíni víz árvíz esetén
se kerülhessen. A területet elöntő árvíz levonulása
után gondoskodni kell a bomlékony és korhadó, a
felszín alatti víz szennyezését előidéző anyagok el-
távolításáról;
b) a meglévő áthaladó közutat és az útárkot vízzáró
burkolattal kell ellátni. Az útárkot úgy kell kiala-

kítani, hogy a vizeket a külső védőterület határán
kívülre vezesse. Új közút nem létesíthető. A kül-
ső védőövezeten áthaladó szakaszokon az útfenn-
tartáshoz használatos anyagokat tárolni tilos;
c) a közutakon a külső védőövezeten áthaladó útsza-
kasz egészére vonatkozó „Megállni tilos” táblákat
kell elhelyezni. Veszélyes vegyi anyagokat szállító
teherjárművek számára a külső védőövezetet meg-
felelő táblákkal ellátott elkerülő terelőutat kell ki-
jelölni;
d) a létesítmények, így például lakóépületek, sport-
és szabadidő-létesítmények, üzemek szennyvizét
zárt, nyomáspróbával ellenőrzött szennyvízcsator-
nával kell elvezetni;
e) a növénytermesztéssel összefüggésben meg kell
állapítani, hogy az milyen hatással van a védelem-
ben részesülő vízre. Ehhez meg kell vizsgálni a ter-
mőtalajt, a víz fölötti képződményeket és a vizet. A
vizsgálati eredmények alapján meg kell állapítani,
hogy
ea) okozott-e a növénytermesztés kimutatható káro-
sodást a vízben;
eb) a termőtalaj és a víz fölött elhelyezkedő kép-
ződmények állapotából lehet-e arra következtetni,
hogy meghatározott időn belül a víz károsodni fog,
vagy a víz az alkalmazott növénytermesztési tech-
nológia mellett előreláthatólag hosszú idő alatt sem
károsodik.

(3) Amennyiben a vizsgálat eredményétől függően
megállapítható, hogy
a) 11 a növénytermesztés a víz károsodását okoz-
ta vagy meghatározott időn belül okozhatja, és a
vízkivétel fenntartása érdekében a károsodás meg-
szüntetése indokolt, a működési területével érintett
vízügyi igazgatóság véleménye alapján a vízügyi
hatóság, valamint a növény- és talajvédelmi ható-
ság által alkalmasnak tartott technológiát kell al-
kalmazni, amely mellett a víz további károsodása,
a károsodás lehetősége megszűnik;
b) a növénytermesztés alkalmazott módja nem káro-
sítja a vizet, az adott technológia csak az illetékes
hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatha-
tómeg, amely szerint amegváltoztatott technológia
sem lesz káros hatással a vízre.

(4) A külső védőövezet területén:

10A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés d) pontja a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2008.01.01.

11A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének
megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.
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a) 12 13 a mezőgazdasági földterület használója a te-
vékenységéről a (3) bekezdés szerinti hatósági ál-
lásfoglalás alapján szolgáltat adatot a vízügyi igaz-
gatóságnak. Amennyiben megállapítható, hogy a
víz károsodik vagy károsodása várható, az alkalma-
zott technológiát a (3) bekezdés a) pontjában fog-
laltak szerint meg kell változtatni;
b) 14 tilos az állattenyésztés, azonban háziállatok
(kutya, macska és – korlátozott számban – barom-
fi) tartása megengedhető. Baromfitartás esetén az
ólakat úgy kell kialakítani, hogy a talaj és talajvíz
szennyeződése kizárt legyen (így például vízzáró
kivitellel, zárt hulladékszállítással). Egyes esetek-
ben (így például 2 m-nél mélyebb talajvízszint) el-
lenőrzés mellett a legeltetés is megengedhető, de az
állatok itatása és deleltetése a védőterületen kívül
történjen;
c) tilos folyékony üzemanyagot vagy vegyi anyagot
tárolni. A vízmű működtetéséhez szükséges üzem-
anyag, illetőleg vegyszer tárolását szolgáló fém, il-
letve műanyag tartályt olyan vízzáró betonmeden-
cében kell elhelyezni, amely a tartálymeghibásodá-
sa esetén a teljes üzemanyag-mennyiséget magában
foglalja;
d) a folyószakasz mederviszonyait partiszűrésű víz-
kivétel esetében csak úgy szabad megváltoztatni,
hogy az ne legyen káros hatással a víz minőségére.
(A védőövezetet legalább a partiszűrésű vízkivéte-
li létesítmények és a partél közötti területen ki kell
jelölni);
e) 15 16 kutató fúrás vagy új kút a – vízügyi igaz-
gatóság hozzájárulása és a vízügyi hatóság enge-
délye alapján – csak akkor létesíthető, ha a meglé-
vő vízkitermelés zavarása nélkül (így például más
vízadóréteg felhasználásával) további vízkivételt,
a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a víz-

készlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését
szolgálja.

13. § (1) A hidrogeológiai védőidomokban és a védő-
övezetek területén:
a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek je-
lenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének
károsodását okozza;
b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kö-
vetkeztében
ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége,
vagy növekszik a környezet sérülékenysége,
bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag
kerül a vízkészletbe,
bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amely-
nek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a fel-
szín alatti víz minőségének károsodását okozza;
c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthat-
ja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anya-
gok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad
dolgozni;
d) a növénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdés-
ben leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni;
e) önellátást szolgáló állattartás megengedett, de azt
meghaladómértékű állattartás és víziszárnyas telep
csak a „B” zónában lehetséges -, a hulladék (trágya)
kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a
talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen (így példá-
ul a trágyalét vízzáró tartályban vagy medencében
kell gyűjteni, és ellenőrzött módon, a hidrogeoló-
giai védőövezeten kívül vagy legfeljebb annak „B”
zónájában lehet felhasználni);
f) 17 18 meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet ká-
rosító folyékony anyagot csak úgy szabad tárolni,
hogy

12A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfe-
lelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 01. 01.

13A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés e) pontjának
megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

14A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § 4. bekezdés b) pontja a 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módo-
sított szöveg. Hatályos: 2007. 01. 01.

15A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés e) pontja a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfe-
lelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 01. 01.

16A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés e) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés f) pontjának
megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

17A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfele-
lően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 01. 01.

18A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 116. §-ának megfelelően
módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

19A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés fb) alpontja a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének
megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 01. 01.

20A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés
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fa) a tárolótartály állapota kívülről is bármikor el-
lenőrizhető legyen, vagy
fb) 19 20 az üzemeltető a vízügyi hatóság által enge-
délyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer
segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem
kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe;
g) 21 22 a vizet károsító folyékony anyagok tárolására
szolgáló új tárolóhelyet úgy kell kialakítani, hogy
ga) a tárolótartály állapota kívülről bármikor ellen-
őrizhető legyen,
gb) a tárolótartály olyan vízzárófalú teknőben vagy
tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén –
a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja;
h) 23 24 a vízre veszélyes anyagot (így például ás-
ványolajtermék) szállító csővezetéket a területen
akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (így
például külön burkolattal) megteremtik, gondos-
kodnak a vezeték rendszeres (így például havi ult-
rahangos) ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére le-
állító automatikával látják el.

14. § (1) A védőidomok, védőterületek és védőöveze-
tek igénybevételénél az 5. számú mellékletben fog-
laltakat kell figyelembe venni.

(2) A „C” védőzóna kijelölése esetén az arra vonat-
kozó korlátozások nem lehetnek szigorúbbak a „B”
zónára előírtaknál.

15. § (1) 25 Ha a védőterület, védőidom kialakítása ér-
dekében a tulajdoni és használati korlátozások mel-
lett vagy azokon túlmenően a védőterületen már
meglévő épületek, illetőleg más építmények eltávo-
lítása, áthelyezése, átalakítása szükséges, ezt a védő-
idomot, védőterületet kijelölő hatóság külön megke-
resése alapján a hatáskörrel rendelkező közigazgatá-
si szerv rendeli el.

(2) 26 A védőterületen belül új, az 5. számúmelléklet-
ben foglaltak alapjánmegengedhető és e rendeletben

tételesen nem szabályozott tevékenység esetén, ha
az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a
környezeti hatásvizsgálat alá, akkor – a vízügyi igaz-
gatóság véleménye alapján – a vízügyi hatóság egye-
di vizsgálat eredményeképpen, e rendelet előírásai
szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésé-
nek feltételeit, illetve a korlátozásokat. Az egyedi
vizsgálathoz szükséges dokumentációt a környezet-
védelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és táj-
védelmi szakértői tevékenységről szóló kormányren-
delet alapján a víz és a földtani közeg részszakterü-
leten szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők
is elkészíthetik.

(3) Ha a védőterület kialakításakor vagy ellenőrzése-
kor megállapítható, hogy a már meglévő létesítmé-
nyek nem felelnek meg a vonatkozó rendelkezések-
nek, abban az esetben
a) meg kell állapítani, hogy a vízbázis mennyiben
károsodott,
b) károsodás esetén a károsodást, illetve annak ki-
váltó okát meg kell szüntetni, az esetleges későb-
bi károsodás elkerülése érdekében ellenőrző rend-
szert kell kialakítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a lé-
tesítmény tulajdonosa vagy egyéb jogcímen hasz-
nálója, a létesítmény üzemeltetésének átalakításával
köteles a további károsítást megakadályozni.

(5) 27 A (2) és (4) bekezdések alapján indult eljárá-
soknál és a költségek viselésénél alkalmazni kell a
környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó előírá-
sokat.28

(6) Olyan vízilétesítmény, illetőleg vízhasználat ese-
tén, ahol a védőidom, védőterület, védősáv kijelö-
lésével összefüggésben a 10-14. §-ok szerinti – a
megfelelő védelmet szolgáló – tevékenység elvégzé-
se szükséges, a vízjogi üzemeltetési engedély csak
ezek figyelembevételével adható ki.

b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.
21A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfe-

lelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 01. 01.
22A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 116. §-ának megfelelően

módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.
23A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfe-

lelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 01. 01.
24A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés h) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 116. §-ának megfelelően

módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.
25A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 68. pontjának

megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.
26A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelően

megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.
27 1995. évi LIII. törvény 73- 76. §. Hatályos: 1997. 09. 01.
28 1995. évi LIII. törvény 73- 76. §. Hatályos: 1997. 09. 01.

Készült: 2015. február 9. 10:33 Hatályos: 2014.2.25.–----.--.--.
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(7) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése esetén a
vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell
a kijelölt és kialakított védőidomról, védőterület-
ről, védősávról, valamint az annak megállapításával
kapcsolatos, a vízilétesítmény tulajdonosát, illetve
az üzemeltetési engedély jogosítottját, továbbá a ki-
jelöléssel érintett ingatlanok tulajdonosait, illetőleg
egyéb jogcímen használóit érintő jogokról és kötele-
zettségekről.

(8) 29 A vízilétesítmény tulajdonosa a védőidom, a
védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos
tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból ere-
dő károkért külön jogszabály előírásai szerint köte-
les helytállni.

(9) Nem jár kártalanítás:
a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez kötött,
de annak hiányában vagy attól eltérően folytatott te-
vékenység korlátozásáért, illetőleg megszüntetésé-
ért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a
vízkészlet károsodik;
b) az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért,
amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra
egyébként sem kerülhet sor.

(10) 30 A védett közcélú vízilétesítmény belső védő-
övezetére eső ingatlanrészt az állam vagy az önkor-
mányzat – figyelemmel a 11. § (2) bekezdés d) pont-
jára - adásvétel vagy kisajátítás útján köteles meg-
szerezni.

15/A. § 31 (1) A közcélú vízilétesítmény belső védő-
övezetére eső ingatlan esetén a vételi ajánlatot a vé-
dett közcélú vízilétesítmény üzemeltetője (a továb-
biakban: üzemeltető) teszi meg, illetve az adásvétel
meghiúsulása esetén kezdeményezi a kisajátítási el-
járás megindítását.

(2) Az adásvétellel vagy kisajátítással megszerzett in-
gatlan – a közcélú vízilétesítmény tulajdonosától
függően – állami vagy önkormányzati tulajdonba ke-
rül.

15/B. § 32 (1) Az adásvételre, illetve a kisajátításra
fordított összeget az üzemeltető az általa befizetett
vízkészletjárulékból igényelheti vissza.

(2) 33 A visszaigénylésre – az addig a tárgyévben be-
fizetett, vissza nem igényelt vízkészletjárulék össze-
gét meg nem haladó mértékben – a vízkészletjárulék
bevallási kötelezettséghez igazodóan negyedévente,
illetve az éves összesített bevallás benyújtását köve-
tően van lehetőség. Az üzemeltető a bevallás benyúj-
tását követő 15 napon belül nyújthatja be a vízkész-
letjárulék visszaigénylésére irányuló kérelmet.

(3) 34 A kérelemben meg kell jelölni a védőterületet
kijelölő jogerős határozat számát és – a (9) bekez-
désben foglalt eltéréssel – mellékelni kell:
a) a belső védőövezet, mint földrészlet feletti rendel-
kezési jog megszerzését igazoló okiratokat (adás-
vételi szerződés vagy jogerős kisajátítási határozat)
b) a belső védőövezetre eső ingatlanra vonatkozó tu-
lajdoni lapot, melyen bejegyzés vagy széljegyzet
igazolja a tulajdonszerzést.

(4) 35 A vízügyi hatóság a visszaigénylés megala-
pozottságát a vízügyi igazgatóság bevonásával ki-
vizsgálja. A megalapozottság elbírálása kapcsán a
vízügyi hatóság a vízgazdálkodásról szóló törvény-
benmeghatározott adóhatósági jogkörben, az adózás
rendjéről szóló törvény bevallások utólagos vizsgá-
latára vonatkozó rendelkezéseinekmegfelelően foly-
tatja le az eljárást.

(5) 36 A visszaigénylésre irányuló kérelemről a víz-
ügyi hatóság dönt.

29A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdése a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított
szöveg. Hatályos: 2008.01.01.

30A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (10) bekezdése a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított
szöveg. Hatályos: 2008.01.01.

31 A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/A. §-a a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően beiktatta. Hatályos:
2008.01.01.

32 A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. §-a a 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően beiktatta. Hatályos:
2008.01.01.

33A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 116. §-ának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

34A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 115. §-ának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

35A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

36A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

37A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (6) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

Készült: 2015. február 9. 10:33 Hatályos: 2014.2.25.–----.--.--.
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(6) 37 Amennyiben a vízügyi hatóság pénzforgalmi
számláján a kifizetéshez szükséges fedezet rendel-
kezésre áll, gondoskodik annak kifizetésről.

(7) 38 Amennyiben a vízügyi hatóság pénzforgalmi
számláján a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a ha-
tóság a jogerős határozatának egy példányát meg-
küldi a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban:
kincstár). A kincstár a jogerős határozatban meg-
határozott összeget visszautalja a vízügyi hatóság
pénzforgalmi számlájára.

(8) 39 A vízügyi hatóság a határozat jogerőre emelke-
désétől számított harminc napon belül gondoskodik
a visszaigényelt összeg kifizetéséről.

(9) 40 Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott rendelkezési jog megszerzését vagy
a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott tulajdon-
szerzést nem igazolja, a vízügyi hatóság az adatok
szolgáltatása érdekében megkeresi az ingatlanügyi
hatóságot.

16. § (1) 41 A védőidom, védőterület, védősáv kijelö-
lésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jog-
címen használója a vízügyi hatóságnak a védőterület
kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata
alapján köteles tűrni, hogy a vízilétesítmény üzemel-
tetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult szemé-
lyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik
ellátásához szükséges mértékben használják, de ez
az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhat-
ja ki, és aránytalan mértékben nem akadályozhatja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő használat jogának
gyakorlásával összefüggő kártalanításra – az álta-
lános jogszabályi előírások figyelembevételével – e
rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) 42 A védőterületen – a telekalakítási és építési tila-
lom elrendeléséről szóló miniszteri rendeletben elő-
írtak szerint, összhangban a területfejlesztési és a te-
rületrendezési tervekkel – építési és telekalakítási ti-
lalom rendelhető el.

17. § (1) A vízbázis, vízilétesítmény engedélyese kö-
teles:

a) a külön jogszabály, 43 valamint a védőterületet
megállapító határozat és az üzemeltetési szabály-
zat szerint gondoskodni a védőterület fenntartásá-
hoz szükséges létesítményekről, ezek fenntartásá-
ról, üzemeltetéséről;
b) a 10-15. §-okban meghatározott feladatokkal já-
ró kötelezettségek teljesítése érdekében a védőte-
rületen ellenőrzést végezni és szükség esetén az ar-
ra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél
intézkedést kezdeményezni;
c) a vízjogi üzemeltetési engedéllyel jóváhagyott
vagy a külön jogszabályban meghatározott szer-
vekkel egyetértésben kiadott üzemeltetési szabály-
zat szerint megállapított gyakorisággal – de évente
legalább egy alkalommal – ellenőrizni és vizsgálni
a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonysá-
gát, beleértve a védőterületen folytatott tevékeny-
ségeket is;
d) a védőidom, védőterület, védősáv veszélyezte-
tésének, szennyezésének, károsításának esetén az
érintett hatóságokat értesíteni.

(2) A védőterület kijelöléséről szóló határozattal érin-
tett ingatlant a tulajdonos vagy az egyéb jogcímen
használó úgy köteles használni, hogy a védett vízbá-
zist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és
a használat következtében azt szennyeződés ne érje.

18. § A belső és külső védőterületet, védősávot érin-
tő korlátozásoknak ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
mellett a hidrogeológiai, hidrológiai védőövezetekre
vonatkozó jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a
vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

19. § (1) A védőterület, védőidom, védősáv meghatá-
rozásával, kialakításával, fenntartásával járó költsé-
geket
a) távlati ivóvízbázis esetén az állam,
b) elvi vízjogi engedéllyel lekötött vízbázis esetén
az elvi engedély jogosítottja,
c) a vízkészlet hasznosítása, vízilétesítmény létesí-
tése esetén a vízjogi engedéllyel erre jogot szerzett
engedélyes (építtető),

38A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (7) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

39A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (8) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

40A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (9) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

41A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 115. §-ának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

42A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 115. §-ának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

4318/1992. (VI. 14.) KHVM rendelet. Hatályos: 1997. 09. 01.

Készült: 2015. február 9. 10:33 Hatályos: 2014.2.25.–----.--.--.
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d) üzemelő vízkivétel, vízilétesítmény esetén a víz-
jogi üzemeltetési engedéllyel erre jogot szerzett en-
gedélyes
viseli.

(2) A védőidomon, védőterületen, védősávon szüksé-
ges, valamint a hatósági határozattal előírt feladatok
ellátásához – külön jogszabályok alapján – pénzügyi
támogatás igényelhető.

20. § 44

Hatósági ellenőrzés
21. § (1) 45 A kijelölt és kialakított védőidomra, védő-

területre, védősávra az e rendeletben és a hatósági
határozatban előírt rendelkezések, kötelezettségek,
valamint a használati korlátozások érvényesülését a
vízügyi igazgatóság bevonásával a vízügyi hatóság,
a szakhatóságok, továbbá a víziközmű üzemeltetői
(engedélyesei) rendszeresen ellenőrzik.

(2) 46 A vízügyi igazgatóság bevonásával a vízügyi
hatóságnak az engedélyes 17. § (1) bekezdésében
előírt kötelezettsége mellett a 9. §-ban foglaltak sze-
rint kell vizsgálnia, hogy a biztonságba helyezés (ki-
jelölés) során elrendelt intézkedések biztosítják-e a
védelmet.

(3) A hatósági ellenőrzés során vizsgálni kell különö-
sen:
a) a tulajdonosnak (használónak), üzemeltetőnek a
védőterület, védőidom, védősáv fenntartásával járó
kötelezettségei teljesítését, illetve ezzel összefüg-
gésben;
b) az egyes védőövezeteket érintő tilalmak, tulajdo-
nosi (használati) korlátozások érvényesülését;
c) a védőidom, védőterület, védősáv által behatárolt
vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát.

(4) 47

IV.
Záró és átmeneti rendelkezések

22. § (1) E rendelet 1997. szeptember 1. napján lép ha-
tályba.

(2) 48

(3) 49

d) 50 aki az a) pontban meghatározott vízilétesít-
mény, továbbá a védett vízbázis kijelölt védőterüle-
tére vonatkozó jogszabályban vagy a hatósági elő-
írásokban meghatározott rendelkezéseket megsze-
gi, a védőterületet érintő korlátozásokkal, ellentétes
tevékenységet gyakorol, illetve ingatlanhasználatot
folytat, 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(4) 51
(5) 52

23. § (1) A védőidomot, védőterületet e rendelet ha-
tálybalépésekor
a) 53 üzemelő vízbázis (vízkivétel), vízilétesítmény
és távlati vízbázis esetén a határozatnak megfelelő
ütemezésben,
b) 54

c) folyamatban lévő engedélyezési eljárás alatt ál-
ló, de üzemeltetési engedéllyel még nem rendelke-
ző vízkivétel, vízilétesítmény esetén a határozatnak
megfelelő ütemezésben, de nem később, mint a ha-
tálybalépéstől számított 5 éven belül
kell kialakítani.

(2) A rendelet hatálybalépését követően kérelemre
vagy hivatalból indult vízjogi engedélyezési eljárás
esetében a védőidomot, védőterületet a határozatban
előírtak szerint kell kialakítani.

44A 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 68. pontja hatályon kívül helyezte a 20. §-t és megelőző alcímét. Hatályos:
2009. 03. 01.

45A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

46A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

47A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 116. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.
48A 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 01. 07.
49A 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 01. 07.
50A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Értesítő 1997/16. számában megjelent

helyesbítésnek megfelelően javított szöveg. Hatályos: 1997.09.01.
51Az 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 22. § 4. bekezdését a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. § 3. bekezdése hatályon kívül

helyezte. Hatályos: 2000. 03. 01.
52A 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 01. 07.
53A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja a 231/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően megál-

lapított szöveg. Hatályos: 2007.09.05.
54A 231/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. 09. 05.

Készült: 2015. február 9. 10:33 Hatályos: 2014.2.25.–----.--.--.
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(3) 55 Az (1) bekezdés szerinti határidők elmulasztá-
sa esetén a vízügyi hatóság a kiadott üzemeltetési
engedélyt – kártalanítási kötelezettség nélkül – hiva-
talból vagy a vízügyi igazgatóság kezdeményezésére
visszavonja.

(4) 56

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelethez

Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában

1. elérési idő: az az időtartam, ami alatt egy adott pont-
ból a vízrészecske a vízkivételig eljut;

2. lebomló szennyezőanyag: olyan szennyezőanyag,
amely meghatározott körülmények között – beavatko-
zás nélkül – meghatározott idő alatt úgy változik meg,
hogy egészséget nem károsító, nem szennyező, kör-
nyezeti kockázatot nem okozó anyaggá alakul;

3. védőidom: az üzemelő vagy tervezett vízkivételi
műveket (berendezéseket) körülvevő felszín alatti tér-
rész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógy-
víz) – mennyiségi, minőségi – védelme érdekében a
környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani;

4. védőterület: az üzemelő vagy tervezett vízkivételi
műveket (berendezéseket) körülvevő terület, amelyet
a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) – mennyi-
ségi, minőségi – védelme érdekében a környezeténél
fokozottabb biztonságban kell tartani. A védőterület
általában körülveszi a vízkivételi műveket, de egyes
esetekben azoktól elszakadva is megjelenhet, amely
az előbbi cél elérése érdekében szükséges korlátozá-
sokkal (tilalmakkal) hasznosítható;

5. védősáv: a víz tározását, kezelését, szállítását szol-
gáló művek védelméhez szükséges meghatározott
szélességű terület, amelyet a környezeténél fokozot-
tabb biztonságban kell tartani, és az ennek érdekében
szükséges korlátozásokkal (tilalmakkal) hasznosítha-
tó;

6. védőövezet(ek): a védőterület, védőidom részeit al-
kotó terület(ek), idom(ok), ahol a veszélyeztetés mér-
tékétől függő korlátozások, tilalmak, illetőleg rend-

szeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendel-
hetők el;

7. védőidom, védőterület

a) előzetes lehatárolása: tervezői típusú tevékenység,
melynek során a meglévő ismeretek alapján lehatáro-
lásra kerülnek a védőidomok, védőterületek övezetei,

b) meghatározása: tervezői típusú tevékenység, ami
magában foglalja a védőidom, a védőterület mérete-
zését (általában kiszámítását) és dokumentálását, be-
leértve a határoló vonalak megadását is,

c) kijelölése: hatósági eljárás, melynek során elrende-
lésre kerül a védőidom, védőterület kialakítása a hoz-
zá tartozó tiltásokkal és korlátozásokkal együtt,

d) kialakítása: a kijelölés során elrendelt jogi és mű-
szaki intézkedések megtétele (szennyezőforrások fel-
számolása, átalakítása, ellenőrzőmegfigyelő rendsze-
rek kiépítése, kerítések, jelzőtáblák elhelyezése, terü-
lethasználókkal való kapcsolatok rendezése, tájékoz-
tató anyagok készítése stb.),

e) fenntartása (üzemeltetői feladat): a kialakított védő-
idomban, védőterületen az előírt rendszeres ellenőr-
zés, megfigyelés, értékelés és felülvizsgálat elvégzé-
se;

8. vízbázis

a) igénybe vett: olyan vízbázis, amelynek vízkészletét
részben vagy teljes mértékben már igénybe veszik,

b) lekötött: olyan igénybe még nem vett, elvi vízjogi
engedéllyel már lekötött lehetséges vízbázis, amely-
ről már tudott, hogy a felszín alatti víz kitermelésé-
re alkalmas víznyerő területet ki és milyen célra fogja
igénybe venni,

c) engedélyezett víztermelése: vízjogi engedély szerint
kitermelt vagy lekötött vízmennyiség éves átlaga, havi
maximuma, vízhozamban kifejezve,

d) teljes, átlagos kapacitása: a vízbázisról folyamato-
san kitermelhető a mindenkori ismeretek és feltéte-
lek alapján meghatározható legnagyobb vízmennyi-
ség melynek kitermelése következtében fellépő kör-
nyezeti hatásokat az érintettek elfogadják,

55A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésének megfelelően
megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

56A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 116. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

Készült: 2015. február 9. 10:33 Hatályos: 2014.2.25.–----.--.--.
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e) karsztvízbázis: olyan vízbázis, melyben az igény-
be vett, vagy arra előirányzott vízkészlet a karszto-
sodott kőzetek (mészkő, dolomit) pórusaiban, hasa-
dékaiban, üregeiben helyezkedik el; lehet nyílt tük-
rű, amely a meteorológiai viszonyok közvetlen hatása
alatt áll, vagy fedett,

f) partiszűrésű vízbázis: felszíni víz közelében lévő fel-
szín alatti vízbázis, melyben a vízkivételi művek által
termelt víz utánpótlódása 50%-ot meghaladó mérték-
ben a felszíni vízből történő beszivárgásból szárma-
zik,

g) rétegvízbázis: olyan vízbázis, melynek megcsapolt
képződményei az első vízzáró, vagy féligáteresztő ré-
teg alatti, vagy 50méternél mélyebben települt törme-
lékes vízadó kőzetek,

h) talajvízbázis: olyan vízbázis, melyben az igénybe
vett vagy arra előirányzott vízkészlet a törmelékes fel-
színközeli képződmények telített zónájában helyezke-
dik el, vagy az első vízzáró vagy féligáteresztő réteg
mélységéig, vagy nem mélyebben, mint 50 m,

i) biztonságban lévő vízbázis: amelynek felszíni és fel-
szín alatti vízgyűjtőjén: ismertek a földtani és hidro-
geológiai adottságok, a víz áramlási, lefolyási viszo-
nyai, utánpótlódásának módja és mértéke, az utánpót-
lódás területe, a víz minősége, az ezeket befolyásoló
természeti hatótényezők és emberi tevékenységek, il-
letve mindezek térben és időben való változása a víz-
kitermelés előtti és a víztermelés hatására kialakuló
viszonyok között; a kijelölt és kialakított védőterüle-
ten a vízbázist veszélyeztető tevékenységek nem foly-
nak; az ellenőrzés alatt álló potenciális szennyezőfor-
rások esetleges veszélyeztető hatása intézkedésekkel
még a vízbázis károsodása előtt megszüntethető,

j) részleges biztonságban lévő vízbázis: ahol a bizton-
sági intézkedéseket csak az utánpótlódási terület egy
részére vagy csak részlegesen hajtották végre.

2. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelethez

Felszín alatti vízbázisok védőidomainak, védőöve-
zeteinek méretezése elérési idők alapján

Megjegyzés:

1. Avédőövezetek és zónák az adott elérési idővel vagy
minimális mérettel meghatározott határfelület, illető-
leg vonal és a szűkebb védőidomhoz, illetőleg védő-
területhez tartozó elérési idővel vagy minimális mé-
rettel meghatározott határfelület, illetve vonal közötti
térrészt, illetve területet jelentik.

2. A biztonság érdekében a vízrészecskék tényleges
szivárgási sebességének számításakor célszerű az ef-
fektív porozitása csökkentése az alábbi szorzók figye-
lembevételével:
- 0,5, ha a számítási modell transzport szempontjából
tényadatokkal ellenőrzött,
- 0,2, ha a számítási modell egyéb módon ellenőrzött,
- 0,1, ha a számítási modell becsült adatokon alapszik.

3. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelethez

Felszíni vízbázisok védőterületének méretezése
LKV = legkisebb vízállás, LNV = legnagyobb víz-

állás.

4. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelethez

Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvíz kezelő, tározó mű-
tárgyak és szállító vezetékek védőterületeinek és védő-
sávjainak méretezéséről

5. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelethez57

1. 58 A védőterületek és védőidomok övezeteire vonat-
kozó korlátozások
59

57A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2010.05.14.

58A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2010.05.14.

59A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2010.05.14.

60A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2010.05.14.

61A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2010.05.14.
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60

2. 61 Jelmagyarázat:

62

6. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelethez63

7. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelethez64

62A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2010.05.14.

63A 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 01. 07.
64A 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 01. 07.

Készült: 2015. február 9. 10:33 Hatályos: 2014.2.25.–----.--.--.


