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A Házszabály 91. §-a alapján K/7277. számon hozzám benyújtott, „Meddig szedhetik még a pénzt 
munka nélkül a vízgazdálkodási társulatok?” címő írásbeli kérdésére az alábbi választ adom. 
A közcélú vízfolyások fenntartási munkáinak alapja az érdekeltségi hozzájárulás és az állami 
támogatás. Az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodásról szóló törvény 34. § (4) és (5) bekezdése szerint az 
érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezik vagy ingatlant egyéb jogcímen használó 
természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezik gazdasági társaságok kötelesek 
a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez érdekeltségük arányában hozzájárulni. 
Az érdekeltségi hozzájárulás tehát nem valamely munka ellenértéke, hanem – nevébıl is következıen 
– a közfeladatok forrásbiztosításának egyik fontos eleme. Éppen ez is indokolja, hogy a 
vízgazdálkodásról szóló törvény 43. § (2) bekezdése alapján a közcélú érdekeltségi hozzájárulás adók 
módjára behajtható köztartozás. 
Ugyancsak a törvény 37. §-a szerint a társulat alapszabályában kell a tagok érdekeltségi 
hozzájárulásának mértékét és szabályait rögzíteni. 
Az alapszabályt, valamint a társulat mőködésével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket –, így az 
érdekeltségi hozzájárulás mértékét is – a küldöttgyőlés demokratikus úton, szavazással fogadja el. 
A helyi közösség határozza meg tehát, hogy a tagoknak miért és mennyit kell fizetniük, illetve, hogy a 
beszedett hozzájárulást mire kívánják felhasználni! 
A vízgazdálkodási társulatok mőködését a 160/1995. (XII. 26.) Kormányrendelet szabályozza. E 
Kormányrendelet 24-25. §-aiban rendelkezik a közcélú érdekeltségi hozzájárulásról, melynek javasolt 
összegét minden évben a KvVM szakállamtitkára határozza meg (2008. évben 2.400-2.800- Ft/ha). 
A vízitársulatok által kivetett érdekeltségi hozzájárulás ennél lényegesen alacsonyabb, mert a 
közgyőlések ennél jóval kisebb összegeket szavaznak meg (amelybıl nyilvánvalóan a szükségesnél 
jóval kevesebb feladat látható el). 
A vízitársulat e bevételén kívül a vállalkozásaiból származó nyeresége visszaforgatásával, illetve 
egyéb állami támogatások igénybevételével köteles végezni a rábízott mővek megfelelı 
karbantartását. 
Az állami támogatás mértéke a költségvetés teherviselési képességétıl függés azt az adott évre a 
költségvetés elfogadásával rögzíti az Országgyőlés. Természetesen – mint az elızıévekben ez 
rendre meg is történt – a költségvetés helyzetének alakulásával és a közfeladatok ellátása iránt érzett 
kormányzati felelısség eredményeként többletforrások biztosítására került sor. 
Természetesen a vízitársulat a rábízott mővek megfelelı karbantartását csak a rendelkezésre álló 
forrás mértékéig tudja elvégezni. 
A területi vízgazdálkodásban a mezıgazdasági termelés stabilitása, a vizekkel való ésszerőbb 
gazdálkodás elısegítése, a klímaváltozás hatásaira való felkészülés, az élet- és vagyonbiztonság 
megteremtése, a vízkészletek megóvása és hosszú távú rendelkezésre állásának biztosítása 
érdekében a vízitársulatokat is érintı legfontosabb kérdéseket kívánjuk megoldani, különös tekintettel 
a klímaváltozás hatásaira adandó hatékony válaszokra. 
Jelentıs eredménynek tekintheti, hogy a vízitársulatok száma az utóbbi 10 évben 63-ról 82-re 
emelkedett, amely azt a munkát igazolja, amelyet az érdekeltségi tudat növelésére, a helyi 



közösségek feladatmegoldó és szervezett munkájának fokozására, a pályázati lehetıségek igénybe 
vételének kiszélesítésére fordítottunk. 
Az elmúlt idıszakban éppen a szakmaiság, a közcélú feladatellátás hatékonyságának növelésével 
számos eredményt értünk el. A termelıkkel történı együtt gondolkodás jelentısen növelte az 
érdekeltségi hozzájárulás befizetéseket, amely az elmúlt idıszak alatt az ötszörösére emelkedett 
(több, mint 3 Mrd Ft évente). 
A vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévı vízilétesítmények üzememeltetéséhez, fenntartásához, 
és a belvízvédekezéshez EU támogatás nem igényelheti, azt nemzeti forrásból kell finanszírozni. A 
vízilétesítmények fejlesztésére, rekonstrukciójára az ÚMVP pályázati lehetıségeken keresztül biztosít 
forrásokat. 
Természetesen még sok feladat áll elıttünk, különösen a vízilétesítmények vagyonkezelésének és a 
jogszabályok rendezése. 
A feladatok mőszaki igényszinten mérhetı minimális ellátásához tehát a legalacsonyabb érdekeltségi 
hozzájárulás törvényi szintő meghatározására, az állami érdekeltség mértékénekmegfelelı 
költségvetési forrás biztosítására és a fizetési kötelezettség szankcionálható elıírására vanszükség. 
A források okszerő felhasználását Ön is, és bármely tag ellenırizheti. A befizetésekbıl finanszírozott 
közösségi feladatok ellátása nem minden tag földjeinek közelében történik, de a befizetett pénzek 
felhasználásáról a vízitársulat minden tag részére – igény esetén – köteles tájékoztatást adni. 
Ha bárkinek kétsége, gyanúja merül fel a vízitársulat feladat-ellátásával, forrás-felhasználásával 
kapcsolatban az Ellenırzı Bizottságához, Intézı Bizottságához, a Küldöttgyőléshez, vagy a 
cégbírósághoz, illetve jogorvoslatért a bíróságokhoz fordulhat. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy az állam minden tekintetben tartózkodni kíván a szolidaritási elv, a 
demokratikus gyakorlat, az önrendelkezés és önfinanszírozás elveinek bármilyen befolyásolásától, 
vagy megváltoztatásától. 
Biztosíthatom Önt, hogy az FVM vezetése tisztában van a közfeladatok ellátásának és a 
mezıgazdasági termelık számára biztosított vízgazdálkodási infrastruktúra fontosságával. Ezek olyan 
eladatok, amelyek csak közös akarattal és közös teherviseléssel oldhatunk meg. 
Bízom abban, hogy válaszommal segíthettem Önnek a helyi közfeladatok ellátásának és 
finanszírozásának jobb megítélésében és a tagi érdekek érvényesítési lehetıségeinek elfogadásában. 
 
Kérem válaszom szíves elfogadását! 
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