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„Vízkincs Kerekasztal” 

 

A FuturAqua Nyrt. társadalmi vitát kezdeményez a magyar vízkincs jövőjéről 

 

A FutuAqua Nyrt. Igazgatósága üdvözli a magyar vízkészletek hasznosítása körül 
kibontakozó társadalmi vitát, ezért még idén életre hívja a „Vízkincs Kerekasztalt”. Ez 
a fórum terveink szerint nyitott lenne a hazai vízpiac és a társadalom minden olyan 
szereplője számára, aki szeretne közösen gondolkodni a magyar vízkészletek jövőjéről, a 
nemzetgazdaságban betöltött szerepéről. Hiszünk benne, hogy a magyar víz 
hasznosítása kitörési pont lehet a magyar gazdaság számára, ehhez azonban a hazai 
ásványvízpiac szereplőinek összefogására, és nem széttartására lenne szükség. 

 Az elmúlt napokban számos félreérthető hír és nyilatkozat hangzott el a népnyelven 
„víztőzsdének” hívott nyersanyag-kereskedelmi platformmal kapcsolatban, és Társaságunk 
több olyan kérdést kapott, amelyek megválaszolása rávilágíthat a vízkinccsel kapcsolatos vita 
lényegére, a FuturAqua Nyrt. Igazgatósága pedig szükségesnek is tartja ezek megválaszolását.  

Kié a víz, ki kereskedhet vele? 

Minden Magyarországi felszíni és felszín alatti víz a Magyar Állam tulajdona. Az 
élelmiszeriparban, mezőgazdaságban érintett személyek engedélyt kaphatnak a 
kitermelésre, majd a vizeket eljuttatják a fogyasztóhoz. A föld mélyén megtalálható 
vízkincs ettől még nem lesz a kút tulajdonosoké.  

Hogyan részesül gazdaságilag a víz kitermeléséből a Magyar Állam? 

Minden legálisan üzemeltetett kút tulajdonosa vízhasználati járulékot fizet a 
kitermelhető vízmennyiség után az államnak, amelynek mértéke a kitermelt 
(felhasznált) víz minőségétől és a felhasználás céljától függ. Az adók módjára 
megfizetett járulék és az engedély jogot ad arra, hogy a kitermelő szabadon 
rendelkezzen az értékesítés formájáról. Adhatja palackban, zacskóban, ízesítve, 
konténerben, kannában vagy bármilyen más engedélyezett formában, felhasználhatja 
öntözésre vagy medencéjét is feltöltheti vele.  

Mennyi vizet fognak eladni a magyar vízkincsből? 

Minden kútból csak akkora vízmennyiség termelhető ki, amekkorára a vízjogi 
engedélyben lehetőséget kap a kút üzemeltetője, egy adott vállalat, vagy 
magánszemély. A vízügyi hatóságok minden esetben körültekintően járnak el: csak 
akkora vízkivételt engedélyeznek, amely nem veszélyezteti a magyar vízkincset és a 
környező többi kút vízkivételét. A kitermelt mennyiség a rendelkezésre álló 
felbecsülhetetlen készletekből rendkívül gyorsan visszapótlódik, tehát az üzemek 



víztermelése nem veszélyeztetheti a magyar vízkészleteket. Ha ez nem így lenne, 
akkor a legsikeresebb hazai palackozók kútjai már régen kiapadtak volna.  

Magyar vizek? Nemzetközi vizek? Milyen vizekkel kereskednek majd? 

A FuturAqua Nyrt. tervei között alapvetően nem egy magyar, hanem egy globális 
kereskedési platform indítása szerepel, amelyen nem elsősorban magyarországi 
kutak és nem kizárólag a FuturAqua Nyrt. érdekeltségi körébe tartozó kútjaink 
vizeivel, hanem döntően más országok vízkészleteivel kerekedhetnek majd a 
nyersanyag tulajdonosok. 

A Magyar Ásványvíz Szövetség szerint sem jogilag, sem üzletileg nem lehetséges egy 
nyersanyag-kereskedési platform létrehozása, mert a vízkivételi engedélyt nem lehet 
értékesíteni. Igaz ez?  

A Szövetség félreérti a platform lényegét. A leendő kereskedési rendszerben nem 
vízkivételi engedélyeket értékesítünk, hanem nyersanyagot, vagyis vizet, éppen úgy, 
mint bármelyik hazai palackozó. Gyakorlatilag egy online vásárlási felület lesz, 
amelyen keresztül akár csomagolás nélkül is megvehetik azt a vizet, amit más 
palackozók kizárólag palackba zárva árusítanak. A vásárlás egy jövőbeni időpontra is 
lehetséges (hasonlóan egy határidős kontraktushoz), így a vízfelhasználók már most 
biztosíthatják vízigényüket – ezt a lehetőséget nevezi a FuturAqua Nyrt. vízkvótának.  

Kik állnak a FuturAqua Nyrt. mögött? 

A FuturAqua Nyrt-nek több mint kétszáz magyar kisbefektető a tulajdonosa, alapítói 
magyar magánszemélyek és magyar gazdasági társaságok. Olyan magyar személyek, 
akik bíznak a magyar víz sikerében, és a megtakarításaikat nem off-shore vállaltokba 
szeretnék fektetni, hanem egy 100 százalékosan magyar tulajdonú társaságba.  

Kerül külföldre magyar víz? 

A hazai ásványvízpiac jelentős része a rendszerváltás óta külföldi nagyvállalatok 
kezében van. A magyar ásványvizet ma minden meghatározó piaci szereplő külföldre 
is viszi, és büszkén hirdeti, hogy vize egy „hazai világsiker”. Ezeket a magyar vizeket 
isszák Ausztráliától az Egyesült Államokig, vagy az Arab-öbölig. 

Hogyan profitál ebből a magyar gazdaság? 

A FuturAqua Nyrt. termelésének beindítása magyar munkahelyeket teremt, amire 
büszkék vagyunk. Az elért eredményünkből már a 2011-es tört gazdasági év után is 
adót fizettünk, adókedvezményt a FuturAqua Nyrt. nem vett igénybe. A kitermelt víz 
után minden esetben jelentős mértékű vízkészlet-járulékot is fizetünk, akkor is, ha 
adott esetben nem termeljük ki az engedélyezett vízmennyiséget. 

Mi a „Vízkincs Kerekasztal”?  

A „Vízkincs Kerekasztal” egy társadalmi vitafórum, amely arra hivatott, hogy a 
nemzetgazdaságilag rendkívül fontos és Magyarország számára gazdasági áttörést 
jelenthető édesvízkészlet leginkább megfelelő hasznosításáról indítson diskurzust. A 
FuturAqua Nyrt. ez úton meghívja a hazai vízpiac és a társadalom minden olyan 
szereplőjét, akik úgy érzik, hogy e témában akár ötletekkel, akár kész stratégiával 
segíteni tudják országunk és gazdaságunk fellendítését, nemzeti kincsünk 
hasznosítását. 
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