
INFORMÁCIÓ A VÍZLECSAPOLÁSI TÉRÍTMÉNYRŐL 
 
A vízlecsapolási térítmény a meliorációs területeken, illetve a meliorációs területek 
részén elhelyezkedő földterületek vízháztartásának a felesleges víznek a vízgazdálkodási 
közvállalat által irányított vízlecsapoló rendszerekkel való elvezetésével történő 
rendezéséért fizetendő. A Vajdaság AT területén ezen közvállalat az újvidéki „Vode 
Vojvodine” Vízgazdálkodási Közvállalat. 
A vízlecsapolási térítmény elszámolását és megfizettetését a pénzügyekben hatáskörrel 
rendelkező minisztérium Adóhivatala végzi. 
A vízlecsapolási térítmény kötelezettje a mezőgazdasági földterület, az erdőterület és az 
építési telek tulajdonosa, illetve használója. 
A vízlecsapolási térítmény a mezőgazdasági földterület, az erdőterület, az építési telek, a 
közlekedési infrastruktúra létesítményei, valamint egyéb általános használatú javak 
vízlecsapolásáért fizetendő. 
A mezőgazdasági földterületek vízlecsapolásáért fizetendő térítmény a kataszteri 
jövedelem alapján kerül megállapításra. 
A víz utáni térítmény 2014. évi mértékéről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 14/2014. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával összhangban a 
mezőgazdasági földterületek és az erdőterületek vízlecsapolásáért fizetendő térítmény 
Bátka, Zenta és Tornyos kataszteri községekre vonatkozóan jogi személyek esetében a 
kataszteri jövedelem 793,87%-os, természetes személyek esetében pedig a kataszteri 
jövedelem 689,17%-os kulcsával kerül megállapításra. 
A fentiekben említett kormányrendelet 18. szakaszával összhangban az építési telek 
vízlecsapolásáért fizetendő térítmény összege a mezőgazdasági földterületek 
vízlecsapolásáért fizetendő térítmény mértékének húszszoros összegében kerül 
megállapításra. 
Az előírt határidőben be nem fizetett kötelezettségek utáni kamat mértéke az 
adóeljárásról és az adóügyi adminisztrációról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
80/2002., 84/2002. szám - kiigazítás, 23/2003. szám - kiigazítás, 70/2003., 55/2004., 
61/2005., 85/2005. szám – másik törvény, 62/2006. szám – másik törvény, 63/2006 szám 
– másik törvény kiigazítása, 61/2007., 20/2009., 72/2009 szám – másik törvény, 
53/2010., 101/2011., 2/2012. szám - kiigazítás, 93/2012., 47/2013., 108/2013., 68/2014. 
és 105/2014. szám) 75. szakaszának rendelkezéseivel került megállapításra. 
Az Adóhivatal adók és mellékes adójuttatások megállapítására és megfizettetésére való 
jogosultsága az elévülés kezdetének napjától számított öt év után évül el. 
A vízlecsapolási térítmény, a vízlecsapolási térítmény utáni kamat és a 
kényszermegfizettetés költségeinek kényszermegfizettetését az adóeljárásról és az 
adóügyi adminisztrációról szóló törvény 77-113. szakaszával összhangban a 
pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium Adóhivatala végzi. 
A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium Adóhivatalának a vízlecsapolási 
térítményt megállapító határozata ellen közigazgatási per indítható. 


