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Üzemi fogyasztó:   
neve:   
     
címe:   
                    ir. szám                 város                   utca                       házszám 

     
Bankszámla-száma :         -         -          
Amelyről a nyilatkozaton szereplő járulék átutalásra kerül. 

         Telefon:               (    )      -       Fax:             (    )      -      
 
Nyilvántartási         -             -      
azonosító:                                     Adószám              (vagy)                Adóazonosító jel                            Szakágazat           
     

                

     

 Település megnevezése:   
 Szolgáltató megnevezése:   
 Alapjárulék: [A] Ft/m3 Fogyasztás (Q): m3 Vízkészletjárulék: Ft  
           

Település megnevezése:  

Szolgáltató megnevezése:  

Alapjárulék: [A] Ft/m3 Fogyasztás (Q): m3 Vízkészletjárulék: Ft 

 

      

 

Település megnevezése:  

Szolgáltató megnevezése:  

Alapjárulék: [A] Ft/m3 Fogyasztás (Q): m3 Vízkészletjárulék: Ft 
      
Település megnevezése:  

Szolgáltató megnevezése:  

Alapjárulék: [A] Ft/m3 Fogyasztás (Q): m3 Vízkészletjárulék: Ft 
      
Település megnevezése:  

Szolgáltató megnevezése:  

Alapjárulék: [A] Ft/m3 Fogyasztás (Q): m3 Vízkészletjárulék: Ft 
      
Település megnevezése:  

Szolgáltató megnevezése:  

Alapjárulék: [A] Ft/m3 Fogyasztás (Q): m3 Vízkészletjárulék: Ft 
      
Település megnevezése:  

Szolgáltató megnevezése:  

 

Alapjárulék: [A] Ft/m3 Fogyasztás (Q): m3 Vízkészletjárulék: Ft 

 

           
      

        A nyilatkozat  
 

db. adatlapot tartalmaz.        A kiszámított VKJ kötelezettség összesen:  
   Ft. 

Az adatlap sorszáma:                                                                                                       
( a VKJ kötelezettség 

                                                         Megjegyzés: a VKJ kötelezettség összegzése csak az utolsó lapon szükséges ! 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
       
Ügyintéző:      
    P.H.    
       
Dátum:   ,     .   .   .   
      cégszerű aláírás  

 

E 



K I T Ö L T É S I      Ú T M U T A T Ó 
 

A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény és a 43/1999. KHVM 
rendelet rendelkezik a vízkész-
letjárulék kiszámításáról.  
 

A jogi szabályozás szerint üzemi fogyasz-
tó az. aki ivóvizet szolgáltató közműről a 
saját gazdasági célú vízhasználatához te-
lepülésenként évi 10.000 m3-nél nagyobb 
vízmennyiséget köt le, vagy használ fel. 

 

A vízhasználó és az üzemi fogyasztó a vízügyi 
célelőirányzat javára vízkészletjárulékot köteles fi-
zetni. 

 

Az üzemi fogyasztónak a vízkészletjárulékot a 
jogszabályban meghatározott – a bevallás negyed-
évében érvényes –  alapjárulék alapján a ténylege-
sen igénybe vett vízmennyiség után kell kiszámíta-
nia. A jogszabály megjelenik a Magyar Közlönyben 

 

Az üzemi fogyasztó a vízkészletjárulékot  tárgy-
negyedévet követő hónap 15. napjáig köteles befi-
zetni az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőség KÖVICE alszámlájára. 

 
A járulékfizetésre kötelezett a fizetési kötele-

zettségét annak keletkezésétől - üzemi fogyasztó-
nál a vízfelhasználás megkezdésétől - számított 15 
napon belül az illetékes vízügy hatóságnak - az e 
célra készített nyomtatványon - bejelenteni köteles 
(bejelentkezés). 

 

Magyarázat: A fizetési kötelezettség – a víz-

használat megkezdésének évében –  a 10.000 m3-t 

meghaladó vízfogyasztás tárgynegyedévét követő 

hónap 15. napján keletkezik. A bejelentési kötele-

zettség a tárgyévi fizetési kötelezettségtől függetle-

nül akkor keletkezik, ha egy település közigazgatási 

határán belül a szolgáltatási szerződésekben lekö-

tött mennyiségek összege évi 10.000 m3-t (28 m3/d) 

meghaladó vízmennyiség használatára jogosít..  
 

A járulékfizetésre kötelezett köteles a bejelentke-
zésen túl a vízügyi hatóság részére nyilatkozatot 
adni a tényleges vízigénybevételről, a fizetési köte-
lezettség alapadatairól, kiszámításáról az előírt ha-
táridőben valamint az éves adatokról összevontan 
is a tárgyévet követő hónap 15. napjáig, az e célra 
szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímei-
ről pedig a teljesítés (átutalási) bizonylatán. 

 

A járulékfizetésre kötelezett a vízkészletjárulék 
késedelmes megfizetése esetén a késedelem oká-
tól függetlenül a befizetési határidő napjától kése-
delmi pótlékot köteles kiszámítani és megfizetni. 

 
 
 
A vízkészletjárulék-fizetés bizonylatait a vízügyi 

hatóság ellenőrzi. Ha a fizetésre kötelezett a beje-

lentkezési, a nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illető-
leg a vízkészletjárulék- és pótlék-befizetési kötele-
zettségének nem tesz eleget, az e törvényben nem 
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szó-
ló törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
ahol a törvény adóhatóságot említ, azon a vízügyi 
hatóságot kell érteni. Vízkészletjárulék ügyében I. 
fokon a területileg illetékes Vízügyi Felügyelet jár el. 

 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-

vény 163. §. (3). 171. §. (1), és a 134. §. - aiban 
meghatározott, a fizetési kötelezettség mérséklésé-
re vonatkozó jogszabályok a vízkészletjárulék meg-
fizetése tekintetében nem alkalmazhatók. 

 
ÁNTSZ igazolás alapján, nem kell az üzemi fo-

gyasztónak vízkészletjárulékot fizetnie, ha a köze-
gészségügyi előírások az igénybe vett vízmennyi-
ség több min 50%-ára ivóvízminőséget határoznak 
meg. 

 
 
2. számú melléklet a Vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény Vízkészletjárulék fejezete 
végrehajtására kiadott 43/1999. (XII.26.) KHVM 

rendelethez. 
 

A VKJ kiszámításának szempontjából: 
 
. 
• ivóvízhasználat: annál a tevékenységnél 

jelentkező vízhasználat, ahol közegész-
ségügyi előírások alapján a területileg ille-
tékes ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalásá-
ban a technológiai vízhasznosítás több, 
mint 50%-ára vonatkozóan kötelezően elő-
írja az ivóvízminőség használatát; 

.. 
• egyéb vízhasználat: minden más, gazdál-

kodási tevékenységgel összefüggő víz-
használat.… 

 


