MEZŐGAZDASÁGI VÍZDÍJAK
VÍZKÉSZLETJÁRULÉK (VKJ)

A mezőgazdasági vízhasználónak az által igénybe venni tervezett
vagy igénybe vett vízmennyiség után kell fizetni
A VKJ kiszámításának szabálya:

VÍZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ (VSZD)
A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetése és fenntartása után kell fizetni.
A VSZD kiszámításának szabályai:

VKJ = „V” (m3) X „A” (Ft/m3) X „m” X „t” X „g”.
„V”
• a vízhasználó által igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vízmennyiség (m3);
„A”
• alapjárulék 4,50 forint/m3 alapjárulék;
• ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget 10%-nál nagyobb mértékben túllépi,
a teljes többletmennyiség után 9,00 forint/m3 alapjárulék;
„m”
• a vízhasználat mértségétől függő szorzószám (van-e vízmérő óra vagy nincs):
• mért vízhasználat esetében: 1,0;
• számított vízhasználat esetében: 2,0;
„t”
• víztest-túlterhelési szorzó a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestek állapot minősítésére
vonatkozó szorzószám, amelynek értéke:
• jó, vagy annál magasabb állapot: 1,0;
• gyenge állapot, vagy jó, de a gyenge kockázata fennáll: 1,2;
„g”
• vízhasználati és a vízkészlet jellegi szorzó, amelynek értéke az alábbi tényezőktől függ
(amelyek értéke a vonatkozó rendeletben1 találhatóak)
• vízkészlet jellege: felszíni vagy felszín alatti (talajvíz, partiszűrésűvíz, rétegvíz,
karszt-és hasadékvíz, termálvíz, gyógyvíz); (minél értékesebb a víz annál nagyobbak a szorzói);
• minőségtől függően (felszíni víznél: I., II., III., IV., kategória, felszín alatti víznél: I, II, III., osztályú)
• vízhasznosítás jellegétől: gazdasági célú: ivóvíz, öntözés, halgazdálkodás és rizstermelés,
állattartó telep, energetika, megújuló energia célú, vízerőmű, fürdő, egyéb,
továbbá gyógyászati célú, közcélú, ökológiai

VSZD = ALAPDÍJ + VÁLTOZÓDÍJ
Mezőgazdasági célú vízhasználat:
• felszíni vízből a mezőgazdasági vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését
vagy halastavak vízellátását biztosító, vízjogi üzemeltetési engedély alapján történő
vízhasználat, vagy bejelentés alapján történő rendkívüli öntözési célú vízhasználat;
A mezőgazdasági vízhasználó:
• a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerre csatlakozott, mezőgazdasági vagy erdőgazdasági
művelés alatt álló területek öntözésére vagy halastó vízellátását biztosító vízhasználatra
kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, valamint a rendkívüli öntözésre bejelentés
alapján jogosult természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet;
A vízszolgáltatási egységben felmerülő költségeket az alábbiak tartalmazzák:
• alapdíj: a rendelkezésre állást biztosítja;
• változó díj: a felhasznált vízmennyiséggel arányos díj;
A mezőgazdasági vízhasználó
• a vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött éves vízmennyiség alapján alapdíjat,
• a vízszolgáltatótól átvett vízmennyiség alapján változó díjat fizet a mezőgazdasági
vízszolgáltatónak.
Az állandó és változó költségek költségkalkulációs sémája a vonatkozó rendelet
1. számú táblázatában található.2

MENTESSÉGEK

MENTESSÉGEK
Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie
• a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után – bármilyen
vízhasználatról is legyen szó;
• az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400 000 m3-t
vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m3-t,
• a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti
vizet használók esetében az évi 400 000 m3-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként
az évi 25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,
• kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási
és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után;
• kihirdetett veszélyhelyzeti időszakban a mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatos valamennyi
vízhasználatra: a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások,
az erdőgazdálkodás, valamint a halászat, halgazdálkodás tekintetében egyaránt;

a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
•
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Változó díj: A mezőgazdasági vízhasználó a vízszolgáltatás változó díjrészét az alábbiak szerint fizeti meg:
• 2019. január 1. napjától kezdődően teljes mértékben fizeti meg.
Alapdíj: A mezőgazdasági vízhasználó a vízszolgáltatás alapdíját az alábbiak szerint fizeti meg:
• 2020. január 1. napja és 2020. december 31. napja között megfizeti az alapdíj 40%-át,
a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja;
• 2021. január 1. napjától kezdődően a mezőgazdasági vízhasználó megfizeti az alapdíj 50%-át,
a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja

AZ INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK
MEGFELELŐEN KELL ELJÁRNI! VONATKOZÓ JOGASZABÁLYOK
•
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a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

