
 

BEJELENTKEZŐ ADATLAP ÜZEMI FOGYASZTÓK 
 SZÁMÁRA VÍZKÉSZLETJÁRULÉK SZÁMÍTÁSÁHOZ 

 

                     TÁRGYÉV       
             
                     
     

Üzemi fogyasztó   
neve:   
     

címe:    
                   ir. szám                               város  utca  házszám 
     

Nyilvántartási          -             -       

azonosító:              Adószám          (vagy)               Adóazonosító jel             szakágazat  
Bankszámla száma:         -         -           
     

Telefon: (   )    -     Fax: (   )    -      
     

Ügyintéző neve:    
     

      
 
 

Az ivóvizet szolgáltató közüzemi vízmű intézmény   
neve:   
      

címe:   
                     ir. szám                          város                                                       utca                                                  házszám       
     

Település neve (vízszolgáltatás helye):      

   
Szolgáltatási szerződésben lekötött mennyiség (m3/nap):  Fogyasztási helyek száma (db.) 

     
        

Bejelentem, hogy az adott településen ivóvizet szolgáltató 
 közműről a saját gazdasági célú vízhasznosítás lekötése 

 az évi 10.000 m3-t (28 m3/nap) meghaladja. 
    
    
  Tudomásul veszem, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény  

 (2005. évi CXXXI.  törvényben módosított) vízkészletjárulék fejezete alapján  

 vízkészletjárulék fizetési és nyilatkozat-tételi (bevallási) kötelezettségem van.  

    
    
    
  Nyilatkozom arról, hogy az igénybe vett vízmennyiség több mint 50 %-ára   

 a közegészségügyi előírások ivóvízminőséget határoznak meg,   

 melyhez a közegészségügyi hatóság igazolását mellékelem.   
    
    
    
  Tudomásul veszem, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény  

 (2005. évi CXXXI.  törvényben módosított) vízkészletjárulék fejezete alapján a fizetési kötelezettség alól   

 mentesülök, de a nyilatkozat-tételi (bevallási) kötelezettségem változatlanul fenn áll.   

    
    

  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
          Dátum   ,     .   .   .   
       
  P.H.                    cégszerű aláírás  
        

 

 

D 



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

 
A Magyar Köztársaság költségvetéséről szó-
ló törvény vízügyi célelőirányzatról szóló fe-
jezete és a 43/1999. KHVM rendelet rendel-
kezik a vízkészletjárulék 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 használ fel. 

 

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

 

Az üzemi fogyasztónak a vízkészletjárulékot a 
törvényben meghatározott – a bevallás negyedév-
ében érvényes – alapjárulék alapján a ténylegesen 
igénybe vett vízmennyiség után kell kiszámítania. A 
költségvetési törvény megjelenik a Magyar Köz-
lönyben 

 

Az üzemi fogyasztó a vízkészletjárulékot a 
tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles 
befizetni az illetékes környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóság VICE számlájára. 

 

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 10.000 

m3-t meghaladó vízfogyasztás esetén keletkezik.. A 

bejelentési kötelezettség a tárgyévi fizetési kötele-

zettségtől függetlenül akkor keletkezik, ha egy tele-

pülés közigazgatási határán belül a szolgáltatási 

szerződésekben lekötött mennyiségek összege évi 

10.000 m3-t (28 m3/d) meghaladó vízmennyiség 

használatára jogosít.. Ha a tervezett vízhasználat 

meghaladja az előző értékhatárt, a nyilatkozati és 

fizetési kötelezettség negyedévente – a tárgyne-

gyedévet követő hó 15.-én – esedékes. Ha a lekö-

tés értékhatár alatti, de a vízhasználat – bármilyen 

okból – év közben meghaladja a 10.000 m3-t, a nyi-

latkozattételi és fizetési kötelezettség a tárgyne-

gyedévet követő hónap 15.-én válik esedékessé.   
A bejelentkező lapon az aktuális nyilatkozati 

szöveget „X”-el kell megjelölni. 
 
A járulékfizetésre kötelezett köteles a bejelent-

kezésen 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. 

Nem kell az üzemi fogyasztónak 
vízkészletjárulékot fizetnie, ha a közegészségügyi 
előírások az igénybe vett vízmennyiség több min 
50%-ára ivóvízminőséget határoznak meg. 

 
2. számú melléklet a Magyar Köztársaság 

költségvetéséről szóló vízügyi célelőirányzat fe-
jezete végrehajtására kiadott 43/1999. (XII.26.) 

KHVM rendelethez. 
 

A VKJ kiszámításának szempontjából: 
 
Gazdasági célú vízhasználat: Az ipari, mező-

gazdasági, kereskedelmi és egyéb gazdasági, 
szolgáltatási tevékenységgel összefüggő teljes víz-
használat, beleértve a foglalkoztatottak szociális 
vízigényét is, a gyógyvíznek nem minősülő ásvány-
vizek palackozását. Ezen belül: 

. 
• 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.… 

 


