Tájékoztatás
Tisztelt Engedélyes!
A mezőgazdasági vízszolgáltatásra és annak igénybevételére
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/F.
vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV.3.)
mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló
rendelet állapítja meg.

vonatkozó előírásokat a
g-a, a mezőgazdasági
Kormányrendelet és a
2/1997. (11.18.) KHVM

A mezőgazdasági vízszolgáltatási díj 2021. évben is az alapdíj és a változó díj összegéből
tevődik Össze.
Az éves alapdíj a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség, a változó díj a
ténylegesen felhasznált vízmennyiség alapján kerül megállapításra. A vízszolgáltatási díj
az alapdíj és a változódíj díj összege.
A számított teljes vízszolgáltatási díj megfizetéséhez a központi költségvetés bizonyos
esetekben támogatást biztosít, mely kedvezmény igénybevételének együttesen
teljesítendő feltételeit a „Vízigénybejelentő lap 2021. évi vízszolgáltatás” című adatlap
tájékoztató része tartalmazza.
.

A vízigény bejelentéshez kötődő támogatási feltétel:
A vízszolgáltató mű üzemeltetőjéhez tárgyévenként legkésőbb január 31-ig,
január 1. napjától kiadott vízjogi üzemeltetési engedély esetén az engedély
véglegessé válásától számított 30 napon belül, a tárgyévre vonatkozó írásban
bejelentett vízigény, amely nem lehet több a vízjogi üzemeltetési engedélyben
lekötött vízmennyiség nél.

I. A központi költségvetésből támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás esetén a
vízhasználók díjfizetési kötelezettsége 2021. évben
további intézkedésig
az
alábbiak szerint alakul:
-

-

öntözés:
2021. ev

Mezőgazdasági vízhasználó által

Központi költségvetésből

fizetendo dijresz

biztositott dijresz

Alapd íj
Változó díj
Halastó:
Mezőgazdasági vízhasználó által fizetendő díjrész
2021. év

II.

A vízjogi üzemeltetési engedélyében szereplő halastó területe
alapján 1500 Ft/ha + ÁFA díjegységgel számított díj.

A 2021. évi vízhasznosítási idényre aktualizáltuk a vízszolgáltatási szerződések
elválaszthatatlan részét képező „Vízigénybejelentő lapot”.
A „Vízigénybejelentő lap” kitöltésével Ön eleget tesz a rendeletben foglalt vízigény
bejelentési kötelezettségének.

Amennyiben 2021. évben nem tervez vízelvételezést abban az esetben is
javasolt benyújtani a vízigény bejelentő lapot „0”-ás tartalommal, mert Így
érvényesíthető az alapdíjból az 50% -os állami támogatás.
A „Vízigénybejelentő lap 2021. évi vízszolgáltatás (Vizigenyb_2021.xls).” című
adatlapot kell kitölteni.
Tájékoztatjuk, hogy a „Vízigénybejelentő
formátumban
(Excel)
letölthető
a
„Közérdekű/Letöltések” menüpont alól.

lapok” elektronikus úton táblázatos
www.tivizip.hu
internetes
honlap

A kitöltött Vízigénybejelentő lapot a területileg illetékes mezőgazdasági
vízszolgáltatónak
(TIVIZIG
Berettyóújfalui,
Hajdúszoboszlói,
Polgári
Szakaszmérnökség) kell visszajuttatni tárgyév január 31-ig.
A mezőgazdasági vízszolgáltatást végző üzemeltető tájékoztatja a szolgáltatási
szerződéssel rendelkező vízhasználókat a tárgyévre érvényes vízszolgáltatási díjról a
vízhasználat megkezdéséig.
Az év során jelentkező tényleges vízhasználatokat 5 nappal korábban,
kizárólag írásos formában (email, Fax) be kell jelenteni a mezőgazdasági
vízszolgáltatónak. A továbbiakban, a szóban/telefonon történő bejelentéseket
igazgatóságunknak nem áll módjában elfogadni.
A tényleges vízhasználatra szóló vízigény bejelentés formanyomtatványa elektronikus
úton letölthető a www.tivizig.hu internetes honlap „Közérdekű/Letöltések” menüpont
alól.

III.

Mezőgazdasági vízszolgáltatók:
TIVIZIG Berettyóújfalui Szakaszmérnökség
Szakaszmérnök: Vécsei Tibor
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 96.
Fax: +36 54 400-192
e-mail: berettyoujfaluszm~tiviz p.hu
TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség
Szakaszmérnök: Pinczési Miklós
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 163.
Fax: +36 52 271-994
e-mail: haiduszoboszloszm~tiviip.hu
TIVIZIG Polgári Szakaszmérnökség

Szakaszmérnök: Fróna Antal
4090 Polgár, Hősök utca 98.
Fax: +36 52 392-092
e-mail: ol arszm tivizi .hu
Debrecen, 2020. december 02.
Tisztelettel:
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