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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Tisztelt Elnök Asszonyl

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket
megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról szóló
T/17643 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 24 . §-ában a Vgty . új 15/C . § (1) 1) pontja az alábbiak szerint
módosul :

/24 . §

A Vgty . a következő új alcímmel és a 15/A .-15/E . §-okkal egészül ki :

„Vízkészletjárulék/

módosító javaslat

„15/C . § (1) Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie
a) a felszín alatti vízkivételnél a vízjogi engedély szerinti víztartó rétegbe

visszasajtolt - a felszín alatti vizeket nem veszélyeztető - vízmennyiség után,
b) a tűzivízellátás, a polgári védelmi készenléti célokat szolgáló

vízmennyiség, továbbá az életveszélyt okozó bányászati vízbetörés esetén az
életmentés időtartamára kiemelt vízmennyiség után,

c) a vízjogi engedélyenként évi 500 m 3-t meg nem haladó vízmennyiség
után,

d) a talajvízdúsításra betáplált vízmennyiséggel azonos vízmennyiség
kitermelése után, ha az a talajvízdúsítással igénybe vett vízadó rétegből történik,

e) az ár- és belvíz befogadására kijelölt csatornák, halastavak, tározók
védekezési célból történő feltöltésére használt és a főműveken átvezetett, a
vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiség után,

f) a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem
vehető igénybe, mert a vízkészlet természeti okokból nem áll rendelkezésre,

g) ha a hatóság a vízkivételt korlátozta,



h) a használt víz ismételt felhasználása vagy átadása után, kivéve a
kettősműködésű csatornákból történő vízkivételt,

i) a felszíni vízből történő ökológiai célú vízhasználat vízmennyisége után,
j) ha a vízkészletjárulék tárgyévre vonatkozó összege nem haladja meg az

1000 forintot,
k) kármentesítés céljából történő vízkivétel esetén, ha az hatósági

kötelezés vagy engedély alapján történt
/) [felszíni vízből való] öntözési, rizstermelési és halgazdasági

vízhasználatok vonatkozásában ."

Indokolás

A benyújtott törvénymódosítás 1) pontja a magyar mezőgazdaságban a

versenyképesség, valamint az egészséges életet szolgáló halfogyasztás jelenlegi

helyzetének javítását is szolgálja . A jogos igényeknek megfelelő módosítás

azonban nem a legjobb megoldás, mert azáltal, hogy a mentességet csak a

felszíni vizekre vonatkoztatja, korlátozza a piaci szereplőket . A más forrásból

származó vizeket használók súlyos versenyhátrányba kerülnek nem pusztán

Magyarországon, hanem az Európai Unió piacán is .

A javasolt szövegmódosítás az 1) pontban említett területeken általánosan

eredményezi a jelenlegi

	

versenyhátrányok felszámolását és ezzel

versenyképesség javulását .

Budapest, 2005-10-10 .

Dr . Orosz Sándor
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