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A víziközmű-szolgáltatások és a víz árának 
szabályai 

 
 
Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
Magyarországon 2011 decemberének végén fogadta 
el az országgyűlés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényt (továbbiakban: Vksztv.). 
A törvény fokozatosan lépett/lép hatályba. Főbb 
rendelkezései 2012. július 15. napjától hatályosak. A 
Vksztv. komoly változásokat hozott a víziközmű-
szolgáltatások díjának korábbi rendszerében. Jelen 
munka ezen változások bemutatására törekszik.   
 
A fenntartható víziközmű-szolgáltatás pénzügyi 
alapjai több forrásból is előteremthetők (mint 
ahogyan törekedni is kell a pénzügyi források 
egészséges és megfontolt diverzifikálására). Így 
szóba jöhetnek uniós támogatások, (külföldi) 
befektetők,1 és maguk a felhasználók is. Ezen 
forrás lehetőségek közül a szuverenitási kérdésekre 
gyakorolt komoly hatása miatt, a 2010-ben 
hatalomra került kormányzat – egyébiránt a 
világban megfigyelhető tendenciáknak megfelelően 
– igyekszik a külföldi befektetésektől minél inkább 
függetlenedni (vagy legalábbis az ország hosszú 
távú érdekei szempontjából elfogadhatóbb 
alkupozíciót elérni). Emiatt hosszútávon leginkább 
egy irányba tudja a növekvő költségeket hárítani, a 
felhasználókra (jelezzük: előbb-utóbb a külföldi 
befektetők is benyújtanák a számlát…). Ennek 
megfelelően a víz és a víziközmű-szolgáltatás ára,2 
illetve az ehhez kapcsolódó díjak kérdése – amely 
adott esetben a gazdasági szempontokon túl, környezet-
védelmi3 és szociális (a rászorulók vonatkozásában pl. 
ártámogatás formájában4) szempontok figyelembe-
vételére is alkalmas – a víziközmű-szabályozás 
egyik központi eleme. A korábbi rendszer kapcsán 
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The Hungarian Parliament accepted Act no. CCIX 
of 2011 on water public utility service (hereinafter 
the WUA). The law became/becomes effective 
gradually. Its main provisions have been valid 
since 15th July 2012. The WUA introduced serious 
changes in the previous system of water utility 
services. This writing is intended to present these 
changes.  
 
The financial bases of sustainable water utility 
services can be obtained from several sources (just 
as it is necessary to attempt the healthy and 
considered diversification of the financial 
sources). Thus, we can talk about EU subsidies, 
(foreign) investors1 and the users themselves. Of 
all these possibilities, due to the significant impact 
on sovereignty issues and, incidentally, following 
the tendencies observable abroad, the government 
that came into power in 2010 attempts to become 
as independent from foreign investors as possible 
(or at least achieve a negotiating position that is 
more acceptable from the aspect of the country’s 
long-term interests). As a result, it can only push 
the costs in one direction in the long run, to the 
users (let me remark here that sooner or later the 
foreign investors would also present the bill...). 
Accordingly, the price of water and water utility services2 
and the issue of related fees, which is also suitable 
to consider environmental3 and social aspects (in case 
of those in need, e.g. in the form of price 
subsidy4), in addition to the economic ones, can be 
considered one of the central elements of water 
utility regulation. Several criticisms were 
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több kritika is megfogalmazódott.5 Egyrészt a 
korábbi rendszerben az önkormányzatokra telepí-
tették az árhatóság szerepét, ám ennek a döntésnek 
számos kedvezőtlen hatása volt. Az önkormány-
zatok – egyéb más, a víziközmű-szolgáltatási 
jogviszonyban betöltött szerepük (megrendelő, 
víziközmű-tulajdonos, víziközmű-szolgáltató tulaj-
donosa) mellet – gyakorta politikai6 (rövid távú) 
érdekekre tekintettel (félve, az éppen aktuális 
választások eredményétől) határozták meg a 
víziközmű-szolgáltatás árát. A keresztfinanszírozás7 
lehetőségével élve, előfordulhatott az is, hogy a 
víziközmű-ágazatból származó nyereséget ennek 
megfelelően nem a víziközmű-rendszer fejlesztésé-
re (és ezáltal a fenntartható üzemeltetés biztosítá-
sára) hanem más, kedvezőtlen helyzetben lévő 
tevékenységeik finanszírozására fordították. Más-
részt komoly problémaként jelentkezett – és ezáltal 
bármiféle fenntarthatóságot szolgáló díjszabás 
kialakítását akadályozta –, hogy számos esetben az 
ágazatnál hiányzott a víziközmű-vagyon korrekt 
felmérése, értékelése. Mindezek kapcsán az 
ágazatban folyó felújítások lényegében elégtelennek 
bizonyultak még a fennálló szint fenntartására is.8 
 
A hatályos szabályok ismertetése előtt utalnunk kell 
arra, hogy a vízszolgáltatásokhoz kapcsolódó 
árpolitika kialakítása során Magyarországnak9 nem 
csak a belső igényeire, sajátosságaira kell figyelem-
mel lennie, hanem a 2000/60/EK Víz-keretirányelv 
(9. cikkben található) rendelkezéseire,10 különösen a 
költségmegtérülés elvére, és a szennyező fizet 
elvére, és a vízkészletek hatékony használatára.11 Az 
Állami Számvevőszék12 illetve a Gazdasági 
Versenyhivatal13 jelentései a 2012 előtti díj-
meghatározás kapcsán komoly hiányosságokra 
(lényegében a Víz-keretirányelvnek való nem 
megfelelésre) hívták fel a figyelmet.14     
 
 
 
A Vksztv. – amely alapján meghatározott díjakra az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
törvény hatálya (immáron) nem terjed ki15 – 
előremutató változásokat hozott a korábbi 
szabályozáshoz képest. Egyrészt számos olyan 
víziközmű-szolgáltatási alapelvet határozott meg, 
amelyek komoly hatással vannak az árpolitika 
kialakítására. Így nevesítésre került a szennyező 

formulated about the previous system.5 On the 
one hand, the role of the price authority was cast 
on the local governments but this decision had 
several adverse effects. In addition to their other 
roles played in the legal relationship of water 
utility service (customer, water utility owner, 
owner of the water utility service provider), the 
local governments often determined the price of 
water utility services considering political6 (short-
term) interests (afraid of the results of the 
approaching elections). Taking the opportunity of 
cross-financing7 it could also happen that they 
used the profits arising from the water utility 
industry to finance their other activities in an 
unfavourable situation, instead of developing the 
water utility system (and thus sustainable 
operation). On the other hand, it was a serious 
problem, preventing the introduction of any tariff 
system to serve sustainability, that in many cases 
the industry lacked the objective assessment and 
evaluation of the water utility resources. 
Consequently, the restorations performed in the 
industry proved to be practically unsuitable even 
to sustain the existing standard.8  
 
Before introducing the regulations in effect, it 
must be pointed out that when Hungary9 
establishes the pricing policy related to water 
utility services, it is not enough to consider the 
domestic needs and characteristics but also the 
provisions10 included in Section 9 of the Water 
Framework Directive (2000/60/EC), with special 
emphasis on the principle of cost recovery and the 
polluter pays principle, as well as the effective use 
of water supplies.11 The reports of the State Audit 
Office12 and the Hungarian Competition 
Authority13 related to the determination of fees 
before 2012 underlined serious deficiencies (in 
essence, non-compliance with the Water 
Framework Directive).14 
 
The WUA, according to which the effect of Act 
no. LXXXVII of 1990 on the determination of 
prices no longer covers15 prices determined under 
the WUA, introduced progressive changes 
compared to the previous regulations. On the one 
hand, it determined several water utility servicing 
principles that have a significant impact on the 
formation of the pricing policy. Thus, the new law 
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fizet elve, a szolidaritás elve, a költségmegtérülés 
elve, a legkisebb költség elve, és kereszt-
finanszírozás tilalmának az elve.16 A szennyező fizet 
elvének következetes véghezvitelével a költségek 
telepítése igazságosabban valósulhat meg. A 
szolidaritási elv – nagy valószínűséggel – fontos 
szerepet fog betölteni az integrálódó víziközmű-
szolgáltatások terén, mintegy kiegyenlítve az eltérő 
vízügyi adottságokból eredő egyenetlenségeket (a 
kedvezőtlenebb helyzetben lévők örömére, és a 
kedvezőbb helyzetben lévő, ám a szolidaritási elv 
miatt előnyük bizonyos fokú feladására 
kényszerített felhasználók bánatára). A költség-
megtérülés elvének helyes alkalmazása lehetőséget 
teremt arra, hogy a víziközmű-szolgáltatások 
csakugyan hosszú távon biztosítottak legyenek 
Magyarországon, és hogy rövidtávú érdekek miatt 
ne kelljen figyelmen kívül hagyni a szolgáltatás 
fenntartásának egyik fontos elemét sem.17 A 
legkisebb költség elve biztosíthatja a felhasználók 
egyfajta kíméletét, a víziközmű-ágazat természetes 
monopólium helyzetéből adódó visszaélés 
lehetőségének csökkentését. A keresztfinanszírozás 
tilalmának elve megakadályozhatja azt, hogy az 
ágazatból befolyt nyereséget más szektorok 
finanszírozására használják fel. (Fontos megjegyez-
ni, hogy a keresztfinanszírozásnak ismert egy másik 
– Vksztv. fogalmától eltérő – típusa is; nevezetesen, 
amikor az egyes felhasználók – ipar, lakosság, 
közület – között tesznek indokolatlan különbséget, 
és ezáltal az egyik felhasználói körrel – tipikusan az 
iparival –, finanszírozzák a másik fogyasztói kör – 
tipikusan a lakossági – vízszolgáltatási költségeit.18) 
Feltételezhetően ezen utóbbi elv sok helyütt 
különösen komoly változásokat fog beindítani. A 
víziközmű-ágazat önfenntartóvá és fenntarthatóvá 
válhat végre ezen elvek szigorú betartása mellett… 
 
 
A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, 
hozzájárulások – amelyek mértéke komolyan 
befolyásolhatja a fogyasztás mennyiségét19 és így a 
víztakarékosság egyik fontos intézményét képezik – 
közül a Vksztv. kiemelten20 foglalkozik az 
alábbiakkal.  
 
A víziközmű-szolgáltatás díjait víziközmű-szolgálta-
tónként vagy víziközmű-rendszerenként és víziköz-
mű-szolgáltatási ágazatonként, a költségekre, 

stipulated the polluter pays principle, the principle 
of solidarity, the principle of cost recovery, the 
principle of the lowest cost and the principle of 
the prohibition of cross-financing.16 By 
consistently realising the polluter pays principle, the 
establishment of fees can be performed in a fairer 
manner. It is very likely that the principle of solidarity 
will play an important role in case of integrating 
water utility services, in a way smoothing the 
imbalances arising from the water utility facilities 
(which is beneficial for those in a more 
unfavourable situation, while a little less positive 
for users in a better position, who have to give up 
some of their advantages due to the principle of 
solidarity). By properly practicing the principle of cost 
recovery, it is possible to ensure that water utility 
services remain available in the long run in 
Hungary and that none of the elements of 
sustaining the service needs to be neglected due to 
short-term interests.17 The principle of the lowest cost 
may ensure that users are spared in a way, by 
decreasing the possibility of abusing the natural 
monopoly position of water utilities. The principle 
of the prohibition of cross-financing may prevent that 
other areas benefit from the earnings realised by 
water utility services. (It is important to mention 
here that another type of cross-financing, different 
from that defined in the WUA, is also known; 
namely, when the unjustified differences are made 
between various types of users (industry, 
households, public institutes), thus financing the 
water service costs of one group with another 
(typically industrial users are forced to finance 
costs of households18). It can be assumed that the 
latter principle will start serious changes in a lot of 
areas. The industry of water utility services can at 
last become self-sustaining and sustainable if these 
principles are strictly observed…  
 
The WUA pays special attention19 to the following 
fees and contributions related to water utility 
services, the size of which can significantly 
influence the quantity of consumption and so 
constitutes an important institution of water-
saving.20 
 
The fees of water utility services must be determined 
for each water utility service provider or water 
utility system and for each water utility industry, 
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árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági összehason-
lító elemzések felhasználásával, a következő 
szempontokra is figyelemmel kell meghatározni 
[Vksztv. 62. § (1) bek.]: (a) díjaknak ösztönözniük 
kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-
szolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának 
javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a 
szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, 
valamint a természeti erőforrások kímélete elvének 
érvényesülését; (b) figyelembe kell venni a 
folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás 
indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, 
ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt 
költségeit. A víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból 
[Vksztv. 63. § (2)-(3) bek.] és fogyasztással arányos 
díjból [Vksztv. 64. §] álló kéttényezős díjként kell 
megállapítani [Vksztv. 63. § (1) bek.]. A Vksztv. 
lehetőséget teremt az felhasználók bizonyos 
típusaira vonatkozó díjak közötti különbségtételre. 
A Gazdasági Versenyhivatal vonatkozó 
tanulmányában – figyelemmel az EU dokumentu-
maira, pl. COM(2000) 477 – rámutat, hogy az egyes 
felhasználói csoportok (háztartási, ipari, 
mezőgazdasági) közötti megkülönböztetés tovább 
növeli az árazás hatékonyságát.21 A közműves 
ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelve-
zetés és -tisztítás díja hatósági díj, amelyet a Magyar 
Energia Hivatal javaslatának22 figyelembevételével a 
víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendelet-
ben állapít meg [Vksztv. 65. § (1) bek.]. A Vksztv. – 
a hatósági díj megállapításáról szóló miniszteri 
rendelet hatályba lépéséig – átmeneti rendelkezé-
seket határozott meg [Vksztv. 76. § (1) bek.]. A 
hatósági díj közüzemi szerződés megkötését 
követően bekövetkező változása esetében a 
megváltozott hatósági díj az érvényes közüzemi szerződés 
részévé válik. A hatósági díjtól eltérő díjat a közüzemi 
szerződésben érvényesen kikötni kizárólag a 
Hivatal előzetes hozzájárulásával lehet [Vksztv. 66. 
§]. 
 
Hasonlóan a víziközmű-szolgáltatás díjához, a 
víziközműves kapcsolódó szolgáltatási díjat (más néven: 
átadási árat) szintén a miniszter állapítja meg 
rendeletben a Magyar Energia Hivatal javaslata 
alapján. Víziközműves kapcsolódó szolgáltatás23 
visszterhes szerződés (ún. átadási szerződés) 
alapján nyújtható egymással kapcsolatban álló, 

using the comparative economic analyses on costs, 
prices and fees, also considering the following 
aspects [§ 62 (1) of WUA]: (a) the fees must 
encourage secure water utility services with the 
lowest costs, the improvement of the efficiency of 
operation, the effective use of capacities, the 
continuous improvement of service quality and 
the observation of the principle of preserving 
natural resources; (b) the justified costs of 
continuous and secure water utility service must 
be considered, as well as the justified costs of 
performing environmental obligations, especially 
regarding the justified costs of water base 
protection. The price of water utility service must 
be established as a two-factor fee [§ 63 (1) of 
WUA], consisting of the basic fee [§ 63 (2)-(3) of 
WUA] and the consumption-proportional fee [§ 64 of 
WUA]. The WUA makes it possible to apply 
different fees in case of certain types of users. 
Considering the EU documents, e.g. COM(2000) 
477, the related study by the Competition 
Authority points out that the differences made 
between the various user groups (households, 
industry, public institutions) will further increase 
the effectiveness of pricing.21 The fee of public 
utility drinking water supply, as well as that of 
public utility sewage draining and cleaning are fees 
approved by the authorities, which are determined by 
the minister responsible for water utility services, 
taking into consideration the recommendation22 of 
the Hungarian Energy Office [§ 65 (1) of WUA]. 
Until the ministry decree on the establishment of 
the approved fee becomes effective, the WUA 
determined temporary provisions [§ 76 (1) of 
WUA]. In case the approved price changes after 
signing the public utility contract, the changed 
approved fee becomes part of the valid public utility 
contract. Fees differing from the approved fees can 
only be stipulated in a valid manner in the public 
utility contract with the prior approval of the 
Office [§ 66 of WUA]. 
 
Similarly to the water utility service fee, the water 
utility related service fee (or, in other words, the 
transfer price) is also determined by the minister 
in a decree, based on the recommendation of the 
Hungarian Energy Office. Water utility related 
services23 may be provided based on an onerous 
contract (a so-called transfer contract), through 
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víziközmű-szolgáltatók által működtetett víziköz-
mű-rendszerek átadási pontján keresztül.24 
 
A Magyar Energia Hivatal a víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás mértékét első alkalommal 2015. 
november 30-ig állapítja meg.25 Víziközmű-
fejlesztési hozzájárulást a nem lakossági felhasználó 
fizeti a víziközmű-szolgáltató részére (a víziközmű-
szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint) 
(a) közüzemi szerződéses jogviszony esetében a 
felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási 
kapacitásért, (b) a víziközmű-szolgáltatásba bekap-
csolt ingatlanhoz [Vksztv. 2. § 25. pont.] biztosított 
kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, 
továbbá (c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének 
(a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt 
emelése esetében [Vksztv. 69. § (1) bek.]. A nem 
lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a 
megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosult-
tá válik a szolgáltatás igénybevételére. [Vksztv. 71. § 
(1)-(2) bek.]. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
kizárólag azon település víziközmű-fejlesztési 
igényeivel összefüggésben – ide nem értve a 
felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy 
szennyvíz-bekötővezetéket – használható fel, ahol a 
hozzájárulás megfizetésével érintett felhasználási 
hely található [Vksztv. 72. §.].  
 
 
 
 
A víz árával kapcsolatos problémakör rendezése 
kapcsán mindenképpen utalnunk kell arra, hogy a 
Vksztv.-n túl más jogszabályok is fontos szerepet 
játszanak a szabályozásban. A környezeti szempon-
tok árban történő megjelenítésének két lényeges 
eleme a környezetterhelési díj illetve a vízkészlet-
járulék.26 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény fontos célja a kisebb környezet-
terhelésre ösztönzés. A 2003. évi LXXXIX. törvény 
vízterhelési díja azon kibocsátókat terheli, akik vízjogi 
engedélyezés alá tartozó tevékenységet végeznek.27 
A közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe 
bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a 
szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi 
csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés 
arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre 
[2003: LXXXIX. tv. 10. §]. A 2003. évi LXXXIX. 

transfer points of connected water utility systems, 
operated by water utility providers.24  
 
The Hungarian Energy Office will establish the 
size of the water utility development contribution 
for the first time until 30th November 2015.25 The 
water utility development contribution shall be 
paid by non-household users to the water utility 
service provider (according to the provisions of 
the contract signed with the water utility provider) 
(a) for the service capacity to be ensured at the 
point of utilisation in case of the existence of a 
public utility contract, (b) for the planned 
expansion of the capacity provided for the 
property connected to the water utility service 
network [§ 2 point 25 of WUA], and (c) in case 
the user requires that the quality of the water 
utility service (the quality parameters of the water) 
should be increased [§ 69 (1) of WUA]. By paying 
the water utility development contribution and to 
the extent of the purchased public utility 
development quota, the non-household user 
becomes entitled to use the service. [§ 71 (1)-(2) of 
WUA]. The water utility development 
contribution can only be utilised in connection 
with the water utility development demands of the 
municipality, where the point of utilisation related 
to the payment of the contribution is situated, not 
including the drinking water or sewage connection 
pipeline to be constructed for the user. [§ 72 of 
WUA]. 
 
Talking about the settlement of the problems 
related to the price of water, it must be mentioned 
by all means that, in addition to the WUA, other 
laws also play an important role in the regulation. 
Two important elements of representing the 
environmental aspects in the price are the 
environmental impact fee and the water supply 
charge.26 It is an important purpose of Act no. 
LXXXIX of 2003 on the environmental fee to 
motivate users to achieve lower environmental 
impact. The water impact fee determined in Act 
LXXXIX of 2003 affects those dischargers that 
perform activities27 under water law licensing. The 
service provider operating the sewage purification 
plant and the public utility sewage system devolves 
the fee payable after the water burdening 
substances led into the surface waters to those 
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törvény talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályai azon 
kibocsátókra vonatkoznak, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, és 
engedélyköteles egyedi szennyvízelhelyezést alkal-
maznak [2003: LXXXIX. tv. 11. § (1) bek.]. A 
talajterhelési díj mértékét 2012. február 1. napjától 
jelentős (tízszeres) mértékben megemelte (1200 
Ft/m3)28 a jogalkotó, amely díj komoly ösztönzést 
jelent29 a közcsatornára való rákötés szempontjá-
ból. Kérdésként merülhet fel ugyanakkor, hogy a 
kisjövedelmű kibocsátók esetében ezt a fajta 
ösztönzést, milyen más – a csatlakozást anyagilag 
segítő – lépéssel sikerül majd kiegészíteni. Hasonló-
an fontos szerepe van a környezeti szempontok 
érvényesítése szempontjából a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényben (Vgtv.) szabályo-
zott vízkészletjáruléknak is. A vonatkozó előírások 
alapján ezt a vízhasználó az engedélyben lekötött 
vagy engedély nélkül felhasznált, az üzemi 
fogyasztó pedig a ténylegesen igénybe vett 
vízmennyiség után köteles fizetni.30 Végezetül a víz 
árának elemzése kapcsán érdemes említést tenni a 
vízhez kapcsolódó bírságokról (mintegy a szennyező 
fizet elv érvényesülésének másik, jogellenességhez 
kötött aspektusa szempontjából);31 valamint utalni a 
kérdéskört érintő igazgatási szolgáltatási díjakra is.32 
 
 
 
A Vksztv. elfogadását megelőzően, 2011-ben egy, a 
MTA Közgazdaságtudományi Intézete által megje-
lentetett tanulmány az EU költségmegtérülés elve 
vonatkozásában három kritérium szint alapján 
elemzi a víziközmű-szolgáltatáshoz kötődő díja-
kat.33 A megtérülés első kritériumaként a vízszol-
gáltatások pénzügyi megtérülését nevesítik, amely 
kapcsán a cél a víziközmű-szolgáltatások biztosítá-
sához szükséges működési és felújítási költségek 
felhasználók által történő finanszírozása. A 
tanulmány készítői szerint a 2011-es (vagyis a 
Vksztv. hatályba lépése előtti) viszonyokat tekintve 
ez a kritérium még csak részben teljesült. A 
megtérülés második kritériuma a környezeti költségek 
megtérítésére vonatkozik, amely az által keletkezik, 
hogy a víziközmű-szolgáltatást igénybe veszik. A 
tanulmány készítői szerint ennek megvalósítására 
főleg a környezetterhelési díjak hivatottak (illetve 
pl. a csatornabírság). A harmadik kritérium a 
készletköltségek megtérülését foglalja magában; ez a 

using the service [§ 10 of Act LXXXIX of 2003]. 
The rules on the soil impact fee determined in Act 
LXXXIX of 2003 concern those dischargers that 
do not connect to the technically available public 
sewage system and apply licensed individual 
sewage placement [§ 11 (1) of Act LXXXIX of 
2003]. The legislator significantly (by tens of 
thousands of HUF) increased the size of the soil 
impact fee (1200 HUF/m3),28 which fee presents a 
serious motivation29 regarding connections to the 
public sewage system. However, the question may 
rise what other steps will be made to supplement 
this kind of motivation in case of low-income 
dischargers, financially helping them to connect. 
From the aspect of validating environmental 
aspects, the water supply charge, regulated in the 
Water Management Act (hereinafter referred as to 
WMA), is similarly important. Based on the 
relevant regulations, this charge is payable by 
water consumers after the water quantity they use 
according to the amounts reserved in the licence 
or used without permission, and by industrial 
consumers after the actually utilised water 
quantity.30 Finally, analysing the price of water, it 
is also worth mentioning penalties related to water 
(from the other aspect of the polluter pays 
principle, related to unlawful activities)31 and refer 
to the administrative service fees32 related to the topic. 
 
In 2011 before the WUA was accepted, a study 
published by the Economics Institute of the 
Hungarian Academy of Science analysed the fees33 
related to water utility services based on three 
criteria levels, in relation to the principle of cost 
recovery. The financial recovery of water services is 
named as the first criterion of cost recovery, 
where the purpose is to make users finance the 
operational and maintenance costs needed to 
provide water utility services. According to the 
authors of the study, regarding the situation in 
2011 (that is before the WUA became effective), 
this criterion has only been realised partly. The 
second criterion of cost recovery is related to the 
payment of environmental costs, which arise as water 
utility services are used. According to the authors 
of the study, this should primarily be achieved 
through environmental impact fees (or e.g. the 
sewage penalty). The third criterion includes the 
recovery of supply costs; this criterion, related to 
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túlzott vízkivétellel összefüggő kritérium az ún. 
elszalasztott lehetőségek költségét takarja, amelyet a 
vízkészleteknek a természetes visszapótlódásuknál 
nagyobb mértékű kimerülése miatt más vízhaszná-
latok kénytelenek viselni. A tanulmány készítői 
szerint ezt a költséget a jelenlegi szabályozás nem 
ismeri; mivel megítélésük szerint a vízgazdálkodás 
keretei között alkalmazott vízkészletjárulék nem 
tükrözi az igénybe vett készlet tényleges szűkös-
ségét. Ez annyiban tekinthető nagy hiányosságnak, 
mivel az ország számottevő vízkészlete vonatkozá-
sában valós veszély lehet a víz természetes 
utánpótlódást meghaladó mértékű kivétele.34  
 
S hogy mindezeket követően, s mindezekre 
tekintettel összefoglalásként, hogyan kellene kinéz-
nie a víziközmű-szolgáltatásokért fizetett díjak 
rendszerének, és milyen következményekkel járhat 
az új rendszer kiépülése: „A díjképzés alapja [a] a 
szolgáltatások ráfordításainak megtérítése a felhasználók-
kal, [b] fokozatosan a fizetőképesség javulásával. [c] A 
reális szolgáltatási díjak nem vagy nehezen becsülhetők a 
közművagyon reális értékének országos meghatározása 
nélkül. [d] A díjaknak a fenntarthatóság elérése érdekében 
tartalmazniuk kell [d1] a közművagyonból meghatározható 
amortizációs értéket és [d2] a környezeti költségeket is (pl. 
a vízbázisvédelem kompenzációs és monitoring költségei). 
Ha megvalósul a megfelelő díjszabás, a szolgáltatási díjak 
jelentősen emelkedni fognak, ehhez a lakosság legszegényebb 
20-30%-anak olyan szociális alapú támogatási rendszerre 
lesz szüksége (a rászorulás elve alapján), amely a 
költségmegtérülés elvének érvényesülése mellett lehetővé teszi a 
még elfogadható szintű szolgáltatás igénybevételét.”35 A 
2012-ben hatályba lépett Vksztv. alapján mindezek 
megvalósulására jó esély van; kérdés már csak a 
jövőbeni végrehajtás kapcsán merülhet fel…  
 
 

Lábjegyzet 
 
1 A magyar privatizáció és külföldi befektetések 
rossz tapasztalatairól lásd még SOMLYÓDY László 
(szerk.): Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és 
stratégiai feladatok. Köztestületi Stratégiai 
Programok, Budapest, 2011, Magyar Tudományos 
Akadémia, 265. p.; forrás (2012.12.20.): www.  
2 A víz értékének meghatározása kapcsán lásd 
különösen a WORLD WATER ASSESSMENT 

PROGRAMME (WWAP): Managing Water under 

excessive water extraction, covers the costs of so-
called missed opportunities, which must be borne 
by other water utilisations because water supplies 
are depleted at a greater extent than their natural 
recovery. According to the authors of the study, 
the present regulation does not know this latter 
cost; as in their opinion the water supply charge 
applied within the frameworks of water 
management does not reflect the actual 
limitedness of the used supplies.34 
 
 
 
 
And as to how the system payable after water 
utility services should look like, it is summarised 
that “The basis of the determination of fees includes [a] 
making users pay for the expenses of the services [b] in a 
gradual way as solvency improves. [c] Realistic service fees 
are impossible or hard to estimate without determining the 
realistic value of the public utility resources on a national 
level. [d] In order to facilitate sustainability, the fees must 
contain [d1] the depreciation value to be determined from 
the public utility resources and [d2] the environmental 
expenses (e.g. the compensational and monitoring costs of 
water base protection). If the appropriate tariffs are 
established, the 20-30% of the poorest part of the 
population will require such a socially based subsidy system 
(according to the principle of depravity) that facilitates the 
utilisation of the services at an acceptable level, while the 
principle of cost recovery is satisfied.”35 Based on the 
WUA, effective since 2012, there is a good chance 
that all this will be realised; further questions may 
then arise regarding the future execution… 
 
 
 
 

Footnotes 
 
1 See about the bad experiences of the Hungarian 
privatization and foreign investment SOMLYÓDY 
László (ed.): Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép 
és stratégiai feladatok. Water Strategy of the 
Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2011, 
Magyar Tudományos Akadémia, p 265; source 
(20.12.2012): www.  
2 In regard with determining the value of water see 
especially: WORLD WATER ASSESSMENT 

http://mta.hu/data/Strategiai_konyvek/viz/viz_net.pdf
http://mta.hu/data/Strategiai_konyvek/viz/viz_net.pdf
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Uncertainty and Risk (I. kötet), Knowledge Base (II. 
kötet) and Facing the Challenges (III. kötet). The 
United Nations World Water Development Report 
4. Párizs, 2012, UNESCO, 276-288., 533-550. p.; 
forrás (2012.06.10.): www; A környezetvédelmi 
szolgáltatások áráról lásd például: WUNDER, Sven: 
Payments for environmental services. Some nuts and bolts. 
CIFOR Occasional Paper No. 42. [-], 2005, Center 
for International Forestry Research; forrás 
(2012.06.20.): www; ECO2: Assessment of 
Environmental and Resource Costs in the Water 
Framework Directive. 2004. július; forrás 
(2012.08.14.): www; Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – a 
Duna-vízgyűjtő magyarországi része (VGT), 2010. 
április, 268-269. p.; forrás (2012.01.02.): www; 
KOSKOVICS Éva – UNGVÁRI Gábor: Áttekintés a 
magyar víziközmű-ágazatról. In: KISS Ferenc 
László – NAGY Csongor István – VALENTINY Pál 
(szerk.): Verseny és szabályozás 2010. Budapest, 2011, 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 305-328. p. 
3 A vonatkozó EU felmérése alapján a magyar 
lakosság volt a legelutasítóbb az EU tagországok 
közül azon kijelentést illetően: A víz árának 
tükröznie kellene a vízhasználat környezeti hatásait; 
Attitudes of Europeans towards water – related issues. Az 
Európai Bizottság Környezeti Főigazgatóságának 
kérésére a TNS Political & Social által készített 
felmérés. Flash Eurobarometer 344., 2012. március, 
15-16. p.; forrás (2012.06.23.): www. 
4 V.ö. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014. 
96/2009. (XII.9.) Ogy. határozat melléklete (NKP 
2009), 40. p.; forrás (2012.06.25.): www; 
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (GVH): A hazai 
víz- és csatornamű üzemeltetési piac feltárása, a víz- és 
csatornaközművek árazási, árszabályozási gyakorlatának 
vizsgálata. Budapest, 2008. december 15., GVH 
Versenykultúra Központ – Expert Management 
Consulting Kft., 10. p.; forrás (2012.07.24.): www. 
5 2010-ben, a korábbi árrendszer kapcsán a 
Nemzeti Víztechnológiai Platform kritikaként 
fogalmazta meg az árra vonatkozó pontos jogi 
előírások hiányát, a magyar vízdíj magyar 
háztartások bevételeihez képest magas arányát, a 
díjtámogatási rendszer átgondolatlanságát.  
NEMZETI VÍZTECHNOLÓGIAI PLATFORM: 
Stratégiai Kutatási Terv – 2010, 27. p.; forrás 
(2012.08.10.): www. 
6 Az ÁSZ arra hívta fel a figyelmet: több 
önkormányzat azért lépett vissza uniós 

PROGRAMME (WWAP): Managing Water under 
Uncertainty and Risk (I. vol.), Knowledge Base (II. vol.) 
and Facing the Challenges (III. vol.). The United 
Nations World Water Development Report 4. 
Párizs, 2012, UNESCO, pp 276-288, pp 533-550; 
source (10.06.2012): www; the prices of the 
environment protection of service see for 
example: WUNDER, Sven: Payments for environmental 
services. Some nuts and bolts. CIFOR Occasional 
Paper No. 42. [-], 2005, Center for International 
Forestry Research; source (20.06.2012): www; 
ECO2: Assessment of Environmental and Resource Costs 
in the Water Framework Directive. July 2004; source 
(14.08.2012): www; The Hungarian River Basin 
Management Plan – part of the Danube River Basin 
Management Plan (hereinafter referred as to VGT), 
April 2010, pp 268-269; source (02.01.2012): www; 
KOSKOVICS Éva – UNGVÁRI Gábor: Áttekintés a 
magyar víziközmű-ágazatról. In: KISS Ferenc 
László – NAGY Csongor István – VALENTINY Pál 
(ed.): Verseny és szabályozás 2010. Budapest, 2011, 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, pp 305-
328. 
3 According to the relevant EU survey, the 
Hungarian population was the most dismissive of 
the EU member states, concerning that statement: 
The price of the water should reflect the 
environmental effects of the watre usage; Attitudes 
of Europeans towards water – related issues. Flash 
Eurobarometer 344., March 2012, pp 15-16; 
source (23.06.2012): www. 
4 See furthermore Nemzeti Környezetvédelmi Program 
2009-2014. The Hungarian Environmental 
Protection Program is the annex of the Parliament 
decision No. 96/2009. (XII.9.) (hereinafter 
referred as to NKP 2009), p 40; source 
(25.06.2012): www; HUNGARIAN COMPETITION 

AUTHORITY (hereinafter referred as to GVH): A 
hazai víz- és csatornamű üzemeltetési piac feltárása, a víz- 
és csatornaközművek árazási, árszabályozási 
gyakorlatának vizsgálata. Budapest, 15 December 
2008, GVH Versenykultúra Központ – Expert 
Management Consulting Kft., p 10; source 
(24.07.2012): www. 
5 In 2010, in regard with the previous price system 
the National Water Technology Platform 
formulated as criticism the lack of the legal 
regulations about the prices, the high proportion 
of the Hungarian water prices compared to the 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215644e.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-42.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/economic_issues/environmental_resource/version_05-07-04pdf/_EN_1.0_&a=d
http://www.vizeink.hu/?module=ovgt100505
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_344_sum_en.pdf
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/files/nkp/2009-2014_NKP_hatarozat.pdf
http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/tamogatott_programok/2008/12_Expert_viz_Tanulmany.pdf
http://www.maviz.org/system/files/filemanager/private/active/5/NVP_skt_2010_marc_22.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215644e.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-42.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/economic_issues/environmental_resource/version_05-07-04pdf/_EN_1.0_&a=d
http://www.vizeink.hu/?module=ovgt100505
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_344_sum_en.pdf
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/files/nkp/2009-2014_NKP_hatarozat.pdf
http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/tamogatott_programok/2008/12_Expert_viz_Tanulmany.pdf
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támogatások igénybevételétől, mivel az így 
megvalósuló projektek esetén előírás, hogy az új 
közműeszköz végzett szolgáltatás árának fedezni 
kell a vagyontárgy fenntartását, újrapótlását is. Az 
ezzel járó felhasználói díjnövekedést azonban nem 
vállalták; ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: Jelentés a vizek 
védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának 
ellenőrzéséről. 1049. számú jelentés, 2011. február, 28. 
p. 
7 Lásd erről GVH: Op. cit. 2008, 67-69. p. 
8 Lásd ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: 1049. számú 
jelentés, 86. p. 
9 Más országok árszabályozásáról lásd GVH: Op. cit. 
2008, 73-92. p. 
10 A víziközmű árazási módszertan szempontjából 
fontos: EURÓPAI BIZOTTSÁG: Pricing policies for 
enhancing the sustainability of water resources. Brüsszel, 
2000. július 26., COM(2000) 477 végleges. Az 
anyag fontosnak tartja megkülönböztetni egymástól 
az egyes felhasználói csoportokat (háztartási, ipari 
illetve mezőgazdasági); és szektoronként – eltérő 
áron történő értékesítés mentén – javasolja 
megvalósítani a költségmegtérülést. Lásd továbbá: 
EURÓPAI BIZOTTSÁG: Az Európai Unióban a 
vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről. 
Brüsszel, 2007. július 18., COM(2007) 414 végleges, 
3-14. p.; EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY: 
Water resources across Europe – confronting water 
scarcity and drought. EEA Report, 2009/2, forrás 
(2012.05.26): www; EUROPEAN ENVIRONMENTAL 

AGENCY: Towards efficient use of water resources 
in Europe. EEA Report, 2012/1, forrás 
(2012.06.05.): www; EURÓPAI BIZOTTSÁG: Zöld 
könyv a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra 
szolgáló piaci alapú eszközökről. Brüsszel, 2007. 
március 28., COM(2007) 140 végleges, 4.2.1. 
pontját; GVH: Op. cit. 2008, 56-60. p.; Lényegében 
ezen uniós elvárásokat fogalmazza meg: 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM (VM): Az 
aszály kezelésének hosszú távú koncepciójáról. A Nemzeti 
Aszálystratégia vitaanyaga, közreadva: 2012. június 
25., 35. p.; forrás (2012.06.26.): www.  
11 A szennyező fizet elv elemzéséről lásd 
részleteiben a BOBVOS Pál – CSÁK Csilla – 
HORVÁTH Szilvia – OLAJOS István – 
PRUGBERGER Tamás – SZILÁGYI János Ede: The 
polluter pays principle in the agriculture. Journal of 
Agricultural and Environmental Law, 2006/1, 29-54. 
p.; Az Állami Számvevőszék, idézve a 

Hungarian households’ income, the thoughtless of 
the system of the price support. NEMZETI 

VÍZTECHNOLÓGIAI PLATFORM: Stratégiai Kutatási 
Terv – 2010, p 27; source (10.08.2012): www. 
6 The State Audit Office of Hungary (hereinafter 
referred as to ÁSZ or Állami Számvevőszék) 
called the attention: Some local government stood 
off the Union subsidy because it is a regulation in 
these kind of projects, the service done by the 
new utility device has to cover the price of the 
maintaining of the asset; ÁLLAMI SZÁMVEVŐ-
SZÉK: Jelentés a vizek védelmének és a vízgazdálkodási 
feladatok ellátásának ellenőrzéséről. Report No. 1049, 
February 2011. február, p 28. 
7 See GVH: Op. cit. 2008, pp 67-69. 
8 See ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: Report No. 1049, 
p 86. 
9 See in detailed about the price regulations of 
other Countries: GVH: Op. cit. 2008, pp 73-92. 
10 It is important in the aspect of water utility 
pricing methodology: EUROPEAN COMMISSION: 
Pricing policies for enhancing the sustainability of water 
resources. Brussels, 26 July 2000, COM(2000) 477 
final. The paper keeps it important to distinguish 
the groups of the users, (household, industrial, 
agricultural) and sectors – along different 
realization on prices – suggests the expense 
return. See further: EUROPEAN COMMISSION: 
Addressing the challenge of water scarcity and droughts in 
the European Union. Brussels, 18 July 2007, 
COM(2007) 414 final, pp 3-14; EUROPEAN 

ENVIRONMENT AGENCY: Water resources across 
Europe – confronting water scarcity and drought. 
EEA Report, 2009/2, source (26.05.2012): www; 
EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY: 
Towards efficient use of water resources in 
Europe. EEA Report, 2012/1, source (05.06.2012): 
www; EUROPEAN COMMISSION: Green Paper on 
market-based instruments for environment and related 
policy purposes. Brussels, 28 March 2007, 
COM(2007) 140 final, point 4.2.1; GVH: Op. cit. 
2008, pp 56-60; it formulates actually this union 
standard: MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

(hereinafter referred as to VM): Az aszály 
kezelésének hosszú távú koncepciójáról. Concept of the 
National Drought Strategy, published: 25 June 
2012, p 35; source (26.06.2012): www.  
11 About the poluter pays principle, see 
furthermore BOBVOS Pál – CSÁK Csilla – 

http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://bookshop.europa.eu/en/towards-efficient-use-of-water-resources-in-europe-pbTHAL12001/
http://www.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf
http://www.maviz.org/system/files/filemanager/private/active/5/NVP_skt_2010_marc_22.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://bookshop.europa.eu/en/towards-efficient-use-of-water-resources-in-europe-pbTHAL12001/
http://www.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
álláspontját, kitér arra, hogy a szennyező fizet elve 
nehezen alkalmazható számos környezetvédelmi 
probléma esetén; ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: 1049. 
számú jelentés, 81. p. 
12 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: 1049. számú jelentés, 
28. p. 
13 GVH: Op. cit. 2008, 5. p. 
14 A Víz-keretirányelvnek való nem-megfelelésre 
hívja fel a figyelmet még pl.: KOSKOVICS – 
UNGVÁRI: Op. cit. 327. p. 
15 1990. évi LXXXVII. tv. 1. § (2) bek. i) pont. 
16 Lásd Vksztv. 1. § (1) bek. e), g), h), i), k) pontok. 
17 A VGT felhívja a figyelmet, hogy a magyar 
közműhálózat-rekonstrukciós aránya rendkívül 
alacsony; az a hálózatok 250-300 éves élettartamát 
feltételezné (ami nem lehetséges); VGT, 258. p.; Az 
MTA Stratégia megállapítja a magyar közművagyon 
hálózat kapcsán, hogy a „sajátos díjképzés miatt nem 
képződik elégséges alap az átgondolt rekonstrukció 
finanszírozására. Jelenlegi üteme 0,3%/év, szemben az 
ajánlott 1-2%-kal”; SOMLYÓDY (szerk.): Op. cit. 37. 
p. „A hazai víziközmű-szolgáltatási díjban érvényesített 
pótlási hányad kevesebb, mint 11%, ez nemzetközi 
összehasonlításban is alacsony. Ez az érték 
Németországban 45%, míg Svájcban 69%”; SOMLYÓDY 
(szerk.): Op. cit. 263. p. 
18 VGT, 257. p. 
19 Lásd VGT, 39. p.; és SOMLYÓDY (szerk.): Op. cit. 
58. p. A VGT megállapításával szemben a magyar 
aszálystratégia tervezete felhívja a figyelmet arra, 
hogy az ár emelkedése nem feltétlenül okozza a 
fogyasztás csökkenését (ugyanakkor hozzáteszi azt 
is, hogy a mezőgazdasági vízhasználat viszont 
erőteljesen reagál a díjrendszer valamint a 
támogatások változásaira); VM: Az aszály kezelésének 
hosszú távú koncepciójáról, 35. p. 
20 Lásd még pl. a Vksztv. 18. §-ban szabályozott 
használati díjat, amelyet jogszabály vagy üzemeltetési 
szerződés írhat elő, a víziközmű-szolgáltatási jog 
gyakorlásának vagy a víziközmű használatának 
ellentételezéseként. 
21 GVH: Op. cit. 2008, 7-8. p. 
22 A Magyar Energia Hivatal a javaslatát első 
alkalommal 2013. szeptember 15-ig küldi meg. 
Vksztv. 76. § (7) bek.  
23 „Víziközműves kapcsolódó szolgáltatás: szerződés 
alapján a víziközmű-szolgáltató által más víziközmű-
szolgáltató részére nyújtott ivóvíz-értékesítési vagy 

HORVÁTH Szilvia – OLAJOS István – 
PRUGBERGER Tamás – SZILÁGYI János Ede: The 
polluter pays principle in the agriculture. Journal of 
Agricultural and Environmental Law, 2006/1, pp 29-
54; The State Audit Office quoted the opinion of 
the environment protection and water 
management Ministry, reports it is difficult to 
apply the polluter pays principle in the case of 
some environmental problems; ÁLLAMI 

SZÁMVEVŐSZÉK: Report No. 1049, p 81. 
12 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: Report No. 1049, p 
28. 
13 GVH: Op. cit. 2008, p 5. 
14 The attention is called about the non – 
compliance with the Water Framework Directive 
by KOSKOVICS – UNGVÁRI: Op. cit. p 327. 
15 § 1 (2) i) of Act LXXXVII of 1990. 
16 See § 1 (1) Points e), g), h), i), k) of WUA. 
17 The VGT draws attention to the fact that the 
reconstruction rate of the Hungarian network of 
public utilities is extremly low, it would require a 
life span of 250-300 years for the networks (which 
is not possible); VGT, p 258. The Water Strategy 
of the Hungarian Academy of Sciences  
establishes regarding Hungarian public utility 
network that „due to the specific method of establishing 
fees, a sufficient is not created in order to finance the 
thorougly considered reconstruction. Its present rate is 0.3% 
/year, as opposed to the recomended value of 1-2%”; 
SOMLYÓDY (ed.): Op. cit. p 37; „The percentage of the 
reconstruction cost in the Hungarian water price is less than 
11% which percentage is low even in international 
comparison. This percentage is 45% in Germany, and 
69% in Switzerland.”; SOMLYÓDY (ed.): Op. cit. p 
263. 
18 VGT, p 257. 
19 See VGT, p 39; and SOMLYÓDY (ed.): Op. cit. 
58. p. As opposed to the findings of VGT, the 
plan of the Hungarian draught strategy higlights 
that a rise in price does not necessarily cause a 
reduction in consumption (although it does add 
that agricultural water consumption strongly reacts 
to changes made in the system of fees and 
subsidies); VM: Az aszály kezelésének hosszú távú 
koncepciójáról, p 35. 
20 See also the utilisation fee regulated in § 18 of 
WUA, which may be prescribed by a law or a 
contract of operation as the counter – value of 
practicing the right to water public utility services 
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szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás”; Vksztv. 2. § 
27. pont. 
24 Vksztv. 67-68. §. Az átmeneti időszak 
szabályozása kapcsán lásd Vksztv. 77. § (1)-(2) bek. 
25 Vksztv. 87. §. Lásd még a 2015. január 1. napján 
hatályba lépő 70. § rendelkezéseit. 
26 E díjak illetve a vízkészletjárulék kapcsán a 2010-
es VGT kiemelte, hogy „jó irányt adnak a környezet és 
a vízkészletek fenntarthatóságának biztosítására. A 
jelenlegi díjak mértéke ugyanakkor a valós környezeti és 
erőforrás költségeknek csak egy részét fedezi”; VGT, 266. 
p. 
27 Vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelő, a 
törvény 2. számú mellékletében meghatározott 
vízterhelő anyagok (foszfor, szervetlen nitrogén, 
higany, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz, etc.) 
kibocsátása után kell fizetni. 2003: LXXXIX. tv. 7. 
§. 
28 2003: LXXXIX. tv. 12. § (3) bek. Előzetesen a 
VGT is preferálta az eredeti díj mértékének 
emelését; VGT, 266. p. 
29 Ezt a következtetést vonja le a VGT is, amely 
szerint a csatornahálózatra való „rákötést ösztönzi a 
néhány éve bevezetett talajterhelési díj…”; VGT, 41. p. 
Érdekes változásokra hívja fel ugyanakkor ezzel 
kapcsolatban a figyelmet a továbbiakban: „A 
közcsatornán elvezetett szennyvíz lakosegyenértékben 
kifejezett terhelése dinamikusan növekszik, mennyisége 
ugyanakkor 2000. óta stagnál, vagy legfeljebb kismértékben 
növekszik. Ennek következtében a tisztítandó szennyvíz 
töményebb, amelynek okaként elsősorban a vízfogyasztás 
csökkenése nevezhető meg.” VGT, 41. p. 
30 A Vgtv. alapján (a) vízhasználó az, aki vízjogi 
engedély alapján vízhasználatot gyakorol vagy 
vízjogi engedélyben vízkészletet köt le, (b) üzemi 
vízfogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a 
saját gazdasági célú vízhasználatához 
településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb 
vízmennyiséget használ fel; Vgtv. 15/A. §. Lásd 
még a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 
43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletet. A 2011-es 
ÁSZ jelentés a vízkészlet járulék kapcsán idézi a 
Vízgazdálkodási Főosztály véleményét, amely 
szerint „…a vízügyi ágazat többször tett kísérletet arra, 
hogy az adójellegű bevételként befolyt vízkészletjárulék 
legalább egy részét ágazati célokra fordíthassa (pl. 
árvízvédelmi művek fenntartása, vízbázisvédelem, 
vízgyűjtőgazdálkodási tervezés), törekvése nem járt 
sikerrel”; ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: 1049. számú 

of the use of water public utilities. 
21 GVH: Op. cit. 2008, pp 7-8. 
22 The Hungarian Energy Office will send his first 
recommendation until 15th September 2013; § 76 
(7) of WUA.  
23 „Water public utility related service: services related to 
the sale of drinking water or the drainage and cleaning of 
sewage water provided by the water public utility provider to 
another water public utility provider, based on a contract”; 
§ 2 Point 27 of WUA. 
24 § 67-68 of WUA. In connection with the 
regulation of a transitional period see: § 77 (1)-(2) 
of WUA. 
25 § 87 of WUA. See the provisions of § 70, which 
will enter into force on 1st January 2015. 
26 Regarding these fees and and the water supply 
contribution, the VGT of 2010 highlighted that 
„they define the right direction in order to ensure the 
sustainability of the environment and the water supplies. 
However, th e present size of the actual environmental and 
resource – related costs”; VGT, p 266. 
27 Water emission fee must be paid after the 
emission of water burdening substances 
(phosphor, inorganic nitrogen, mercury, cadmium, 
chromium, nickel, lead, copper, etc.) determined 
in Appendix 2 of Act. § 7 of Act LXXXIX of 
2003. 
28 § 12 (3) of Act LXXXIX of 2003. VGT 
preferred previously the increase of the measure 
of the original price; VGT, p 266. 
29 VGT draws the same conclusion, according to 
which, „the soil emission fee introduced a few years ago 
stimulates consumers to connect to the network…”; VGT, 
p 41. However, it also draws the attention to 
interesting changes as it continues: „The burden 
caused by the sewage water drained through public sewage 
systems dynamically increases if it expressed per inhabitant; 
however, its volume has stagnated or only slightly increased 
since 2000. As a result, the sewage water to be cleaned is 
more concentrated, one reason which is certainly the 
reduction in water consumption.” VGT, p 41. 
30 Based on the WMA, (a) a water user is an entity 
practicing water utilisation based on water rights 
licence or reserves water supplies in a water rights 
licence, (b) an industrial water user is an entity that 
uses more than 10,000 cubic metres of water per 
settlement (municipalty) a year for its own water 
consumption of business purposes from the 
public utility providing driking water; § 15/A of 
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jelentés, 83. p. 
31 Lásd különösen a felszíni vizek minősége 
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendeletet, valamint a felszín alatti vizek 
védelméről 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet. 
Az ÁSZ 2011-es jelentése rámutat arra, hogy a 
szennyezők és a bírságot fizetők köre évről-évre 
lényegében nem változott. Ebből pedig azt a 
következtetést vonta le, hogy a jelenlegi bírság-
rendszer alkalmazásával nem érhető el a szennyező 
források fejlesztéssel történő megszüntetése; 
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: 1049. számú jelentés, 
81-82. p. 
32 Lásd a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) 
KvVM rendeletet. 
33 KOSKOVICS – UNGVÁRI: Op. cit. 306-307. p. 
Részleteiben lásd még KOSKOVICS – UNGVÁRI: 
Op. cit. 320-325. p.; lásd továbbá VGT, 253. p. 
34 VGT, 267. p. „Az ivóvízellátás például az Alföldön 
olyan felszín alatti készleteken alapul, amelyek 
kihasználtsága már ma is 100% körüli. Az 
éghajlatváltozás miatt a hasznosítható vízkészlet 2050-re 
egyes alföldi régiókban 50%-ot is meghaladó mértékben 
csökkenhet …, tehát az ivóvízellátásra is alig lesz 
elegendő”; SOMLYÓDY (szerk.): Op. cit. 58. p. A VGT 
egyébiránt a mennyiségi szempontból már 
túlhasználatot mutató készletek esetében az alábbi 
fejlesztési irányt fogalmazza meg: „a gazdasági 
tevékenységek céljára fenntartott kitermelési jogok 
versenyelvű allokációs mechanizmusának kialakítása (pl. 
termálvizek és más szűkös felszíni és felszín alatti készletek 
esetében). A bevezetéshez szükséges feltételek megteremtése, 
így például az adott készletre szóló kitermelési jogok pontos 
nyilvántartása, a jogok alapján történő kitermelés 
mennyiségének pontos és naprakész figyelemmel kísérése, az 
illegális kitermelések felszámolása, a vízháztartás 
kedvezőtlen változása esetén a kitermelési jogok 
korlátozása”; VGT, 282. p. Ez, megítélésünk szerint, 
nagyban hasonlít az angolszász jogrendszerben is 
ismert vízhasználati jogokhoz (water rights). 
35 SOMLYÓDY (szerk.): Op. cit. 57. p.; a vízügyi 
szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett 
intézkedésektől és a pénzügyi ösztönzők 
alkalmazásáról lásd: VGT, 279-283. p. 
  
 
 

WMA. See also the Ministry of Environment and 
Water Decree No. 43/1999. (XII.26.) on the 
calculation of the water supply contribution. The 
2011 report of State Audit Office on the water 
supply contribution cites the opinion of the Water 
Management Department, according to which – 
„… the water management administration has made 
several attempts to be able to spend at least part of the 
water supply contribution received as a tax type revenue for 
purposes of water management (e.g. the maintenance of 
flood protection objects, water base protection, planning of 
water catchment management) but these attempts have 
failed”; ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: Report No. 
1049, p 83. 
31 See especially governmental decree No. 
220/2004 (VII.21.) on the rules of the protection 
of the quality of water under surface and the 
governmental decree No. 219/2004 (VII.21.) on 
the protection of water under surface. The 2011 
report of the State Audit Office highlighted that 
the number of the polluters and fine payers did 
not change in the past few years. The Office made 
a conlusion that the pollution sources cannot be 
liquidated by development at the currently fine – 
system; ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK: Report No. 
1049, pp 81-82. 
32 See more about the administrative service fees 
of environmental protection, nature protection 
and water management official procedure: KvVm 
decree No. 33/2005 (XII.27.). 
33 KOSKOVICS – UNGVÁRI: Op. cit. pp 306-307. 
See furthermore in detail KOSKOVICS – 
UNGVÁRI: Op. cit. pp 320-325; see furthermore 
VGT, p 253. 
34 VGT, p 267; „As an example, drinking water supply 
in the Great Plain region is based on such underground 
supplies that are already utilised in nearly 100%. Due to 
the changes in the climate, the utilisable water supplies in 
certain parts of the Great Plain may decrease by up to 
50% by 2050..., therefore, it will hardly be enough to 
ensure the supply of drinking water”; SOMLYÓDY (ed.): 
Op. cit. p 58. By the way, WMA established the 
following development direction regarding the 
water supplies that already show overuse regarding 
the available volumes: „establishing the competition-
based allocation mechanism of exploitation rights 
maintained for business activities (in case of e.g. thermal 
waters and other, limited surface and underground 
supplies). Creating the conditions necessary for introduction, 
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such as the accurate registration of exploitation rights 
related to the given supplies; accurate and up-to-date 
monitoring of the volumes of exploitation based on the 
rights; eliminating illegal exploitation; limiting exploitation 
rights in case the water supplies change unfavourably”; 
VGT, p 282. In our opinion, this is largely similar 
to the water rights known in the Anglo-Saxon 
legal system. 
35 SOMLYÓDY (ed.): Op. cit. p 57; see furthermore 
VGT, pp 279-283. 
  
 
 
 
   
 

 

 


