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V. A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás 
a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló  2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról 
szóló 10/2019. (III. 29.) BM rendelethez 

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításának célja, 
hogy a vízhasznosítási idény öntözés esetén a jövőben hosszabb időszakra terjedjen ki: a jelenlegi április 15-től 
szeptember 30-ig terjedő időszak helyett március 1-jétől október 31-ig. Így lehetővé válik, hogy a vízgazdálkodásról 
szóló 1995.  évi LVII.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.) 15/C.  § (9)  bekezdése alapján a vízgazdálkodásért felelős 
miniszter a tartósan vízhiányos időszak kezdetét korábbi időponttal hirdesse meg. 

Az agrometeorológiai adatok 2019-ben a tartósan vízhiányos időszak április 1. napjával történő kihirdetését 
indokolják.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 2018/2019 telén a csapadékmennyiség lényegesen 
elmaradt a szokásostól. 2018 decemberében a csapadék országos átlagban 26 százalékkal volt kevesebb mint 
más esztendőkben. 2019 februárjában csupán 40 százaléka hullott a várt csapadéknak. A 2018. december és 
2019.  február közötti időszakban a csapadékösszeg 82 mm körüli volt, ami az 1981–2010. közötti téli időszakok 
átlagától 26 százalékkal marad el.
A csapadékhiány miatt a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszerbe érkezett kárbejelentések 2019. március közepéig 
több mint 20 ezer hektárra jeleztek aszálykárt.

A vízügyi igazgatási szervek vízhiányjelentései alapján a hidrometeorológiai helyzet az ország nagy részén 
vízhiányt eredményezett. Főként az enyhe, illetve közepes aszály volt a jellemző, kisebb területek aszálymentesek, 
elszórtan erősen aszályos területek is vannak. Az előrejelzések szerint a további száraz idő a vízhiány fokozódását 
eredményezheti. 

Az éghajlatváltozás hatásai miatt egyes kora tavaszi vetésű zöldségfélék (hagymafélék, gyökérzöldségek, 
zöldborsó), valamint az őszi vetésű növények (hagymafélék, őszi káposztarepce stb.) termesztésére tekintettel 
indokolt az öntözésre vonatkozó vízhasznosítási idényt általánosan kiterjeszteni a tógazdálkodásra megállapított 
idényhez (március 1. napjától november 30. napjáig) hasonlóan. Eddig a mezőgazdasági vízszolgáltató művek 
üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 6.  § (5) bekezdése alapján a mezőgazdasági vízhasznosítási 
idény rendelet szerinti időkorlátaitól a vízszolgáltatás tekintetében a vízszolgáltató mű üzemeltetője és 
a  vízhasználó – a vízügyi igazgatóság hozzájárulása esetén – a szolgáltatási szerződésben tértek el és egyedi 
vízszolgáltatási időpontokban állapodtak meg. A tél végi – kora tavaszi aszály általánosan jellemzővé válásával az 
egyedi szerződési eltérések helyett célszerű az öntözésre vonatkozó vízhasznosítási idényt egységesen hosszabb 
időtartamban megállapítani. 

A Vgtv. 15/C.  § (1) bekezdés m) pontja értelmében a tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználónak nem kell 
vízkészletjárulékot fizetnie az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/F. § (1) bekezdése alapján 
pedig a Vgtv. 15/C. § (9) bekezdése szerinti tartósan vízhiányos időszaknak a Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete 
előtt 14 napon belül történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét 20%-kal csökkenteni kell.
Mindez a mezőgazdasági vízhasználókat jelentős pénzügyi teher alól mentesíti.

A jogszabály-módosítás fenti indoklásának az Indokolások Tárában – a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint 
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.  § (2) bekezdés b) pontja alapján – történő közzététele 
szükséges.



Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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