
ÜZEMI FOGYASZTÓK ÉVES NYILATKOZATA A KÖZMŰRŐL 
ÁTVETT VÍZMENNYISÉGEKRŐL VÍZKÉSZLETJÁRULÉK SZÁMÍTÁSHOZ

ENGEDÉLYES (VÍZHASZNÁLÓ)

NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓ ÉS SZAKÁGAZAT

Ügyintéző neve

Irányítószám, város, utca, házszám.

Település megnevezése

Szolgáltató  megnevezése

Felhasznált vízmennyiség

Az igénybe vett vízmennyiség több mint 50%-ára a közegészségügyi előírások ivóvízminőséget határoznak meg.

Amelyről a nyilatkozaton szereplő járulék átadásra kerül
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EZT A SZAKASZT A HATÓSÁG TÖLTI KI!

Ügyintéző neve Érkeztetési számIktatás ideje

Ideiglenes iktatás száma Iktatás száma

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

A nyilatkozat db adatlapot tartalmaz. Az adatlap sorzáma: A kiszámított VKJ összesen

Az adatlaphoz meghatalmazást csatoltam.

Kelt. helye: Dátum: p.h. Cégszerű aláírás

A VKJ kötelezettség összegzése csak az utolsó lapon szükséges!
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Az ÜZEMI FOGYASZTÓK ÉVES NYILATKOZATA 

A KÖZMŰRŐL ÁTVETT VÍZMENNYISÉGEKRŐL 

VÍZKÉSZLET JÁRULÉK SZÁMÍTÁSHOZ adatlapot 

nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Azon sorokat, 

ahol adatot nem tüntet fel, az egyértelműség mi-

att szíveskedjék kihúzni/áthúzni.

Üzemi fogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató 

közműről a saját gazdasági célú vízhasználatá-

hoz településenként évi 10.000 m3-nél nagyobb 

vízmennyiséget használ fel vagy köt le. Az üzemi 

fogyasztást a jogi szabályozás szerint egy telepü-

lés közigazgatási határain belül – a fogyasztási 

helyek számától függetlenül – összevontan kell 

kezelni, vagyis az üzemi fogyasztást településen-

ként, Budapest esetén kerületenként kell érteni. 

A fizetési kötelezettség a 10.000 m3-t meghala-

dó vízfogyasztás esetén keletkezik. A bejelentési 

kötelezettség a tárgyévi fizetési kötelezettségtől 

függetlenül akkor keletkezik, ha egy település köz-

igazgatási határán belül a szolgáltatási szerződé-

sekben lekötött mennyiségek összege évi 10.000 

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

tára jogosít. Ha a  tervezett vízhasználat megha-

ladja az előző értékhatárt, a nyilatkozati és fizetési 

kötelezettség negyedévente – a tárgynegyedévet 

követő hó 15.-én – esedékes. Ha a lekötés értékha-

tár alatti, de a vízhasználat – bármilyen okból – év 

közben meghaladja a 10.000 m3-t, a nyilatkozat-

tételi és fizetési kötelezettség a tárgynegyedévet 

követő hónap 15.-én válik esedékessé.

Az adatlapon az üzemi fogyasztó saját azono-

sító adatait kell bejelenteni (név, cím mezők ki-

töltésével).

A cégszerűen aláírt nyilatkozat végrehajtható 

okirat.

A nyilvántartási azonosítónál a vállalkozásnak 

az adószámok, magánszemélynek az adóazono-

sító jelre vonatkozó mezőt kell kötelezően kitöl-

tetnie. A szakágazatot (TEÁOR) vállalkozásnak 

és magánszemélynek egyaránt ki kell töltenie: 

vállalkozásnál a KSH törzsszámot követő 4 szám-

jegy, magánszemélynél jellemző TEÁOR számok: 

0112 » zöldség-virág; 0113 » gyümölcs-fűszernö-

vény termesztés; 0121 » szarvasmarha; 0123 » ser-

tés; 0124 » baromfitenyésztés; 0130 » vegyes gaz-

dálkodás.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett víz-

használó a fizetési kötelezettségét belföldi pénz-

forgalmi számlájáról történő átutalással köteles 

teljesíteni. A nyilatkozaton azt a pénzforgalmi 

számla számot kell megadni, amelyről a vízkészlet 

járulék befizetésre kerül! A pénzforgalmi számla-

nyitásra nem kötelezett vízhasználó a fizetési kö-

telezettségét belföldi fizetési számlájáról történő 

átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással 

köteles teljesíteni. Amennyiben vízhasználó nyilat-

kozattételre ugyan kötelezett, azonban a járulék 

fizetési kötelezettség alól mentesül az elsődleges 

folyószámla számát adja meg.

Kapcsolattartó (ügyintéző)személyként vál-

lalkozások esetében azon ügyintéző neve, illetve 

elérhetőségei kerüljenek megadásra, aki a vízkész-

let járulék bevallás kapcsán eljár, magánszemély 

esetén ez megegyezhet a vízhasználó adataival.

A települést és a szolgáltató nevét a közművel 

kötött szolgáltatási szerződés alapján kell kitölte-

ni. Valótlan adatok közlését, a késedelmes beje-

lentkezést, vagy annak elmulasztását a hatóság 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172. §. 

alapján bírságolhatja.

Az alapjárulék szorzó 14,1.

Amennyiben az üzemi fogyasztó az igénybe vett vízmennyiség több mint 50%-ára a közegész-ségügyi előírások ivóvízminőséget határoznak meg, 

az üzemi fogyasztó mentesül a VKJ fi-zetési kötelezettség alól. A fizetési mentességi nyilatkozat kiválasztása csak a közegészségügyi igazolás 

becsatolásával együtt érvényes. VKJ=V x A 

A nyilatkozati lapon hét – önálló besorolású – településen megvalósított vízfogyasztás járu-léka számolható el. Amennyiben a vízhasználó hétnél 

több járulék-köteles vízhasználatot va-lósít meg, a nyilatkozati lapon fel kell tüntetni a lapok darabszámát és sorszámát is. A VKJ kö-telezettségek 

összesítése csak az utolsó lapon szükséges. 

Amennyiben a felhasznált vízmennyiség keve-sebb, mint 10.000 m3, az üzemi fogyasztó men-tesül a fizetési kötelezettség alól.

BEKÜLDÉSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ

Az éves adatokról a vízhasználó – összevontan is – a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkoz-ni. A 

tárgyévet követő első hónap 15. napjáig a vízhasználó köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes 

vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjáru-lék közti különbséget.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget a vízhasználó az önadózás szabályai szerint kell teljesítse. A vízügyi hatóság számlát – sem előre, sem 

utólag – nem bocsát ki.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vízhasználó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles 

teljesíteni. A nyilatkozaton azt a pénz-forgalmi számla számot kell megadni, amelyről a vízkészlet járulék befizetésre kerül! A pénzfor-galmi 

számlanyitásra nem kötelezett vízhasználó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési szám-lájáról történő átutalással, vagy készpénz-átuta-lási 

megbízással köteles teljesíteni.

A vízkészletjárulék késedelmes megfizetése esetén a késedelem okától függetlenül a befi-zetési határidő napjától a befizetés napjáig ké-sedelmi 

pótlékot kell fizetni. A vízhasználó kése-delmi pótlékot saját számítása szerint, a hatóság értesítésétől függetlenül is megfizetheti.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
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