
 

     

Engedélyes  (vízhasználó)   
neve:   
     

címe:   
                   ir. szám                 város                   utca                       házszám 
     

                       Telefon:        )    -                Fax:           )    -      
     
Bankszámla-száma :         -         -          
 

Nyilvántartási                       -      
azonosító:                                   Adószám               ( vagy)              Adóazonosító jel                          Szakágazat  
     

                
     

 Telep megnevezése:  Engedély szám:   
 Vízikönyvi szám:  4. n. évi  termelés                                                     m3  

        VKJ köteles termelés: m3  
  Besorolási KÓD:    Alap-járulék: [A]                 

Ft/m3 
 Kontingens eltérés: m3  

 Mértségi szorzó: [m]     Túlfogy. járulék: [A]                 
Ft/m3 

 VKJ alap-összeg: Ft  

 Gazdasági szorzó: [g]  Átlaglekötés:                     m3  VKJ eltérési-összeg: Ft  
 Részidőszak (tól-):  Részidőszak (-ig):   VKJ   összesen: Ft  
 Mentesség jogcíme:  VKJ mentes m3   Mentesség jogcíme:  VKJ mentes m3   
           
 Telep megnevezése:  Engedély szám:   
 Vízikönyvi szám:  4. n. évi termelés                                        m3  
        VKJ köteles termelés: m3  
  Besorolási KÓD:    Alap-járulék: [A]                 

Ft/m3 
 Kontingens eltérés: m3  

 Mértségi szorzó: [m]     Túlfogy. járulék: [A]                 
Ft/m3 

 VKJ alap-összeg: Ft  

 Gazdasági szorzó: [g]  Átlaglekötés:                     m3  VKJ eltérési-összeg: Ft  
 Részidőszak (tól-):  Részidőszak (-ig):   VKJ   összesen: Ft  
 Mentesség jogcíme:  VKJ mentes m3   Mentesség jogcíme:  VKJ mentes m3   
           
 Telep megnevezése:  Engedély szám:   
 Vízikönyvi szám:  4.n. évi termelés                                        m3  
        VKJ köteles termelés: m3  
  Besorolási KÓD:    Alap-járulék: [A]                 

Ft/m3 
 Kontingens eltérés: m3  

 Mértségi szorzó: [m]     Túlfogy. járulék: [A]                 
Ft/m3 

 VKJ alap-összeg: Ft  

 Gazdasági szorzó: [g]  Átlaglekötés:                     m3  VKJ eltérési-összeg: Ft  
 Részidőszak (tól-):  Részidőszak (-ig):   VKJ   összesen: Ft  
 Mentesség jogcíme:  VKJ mentes m3   Mentesség jogcíme:  VKJ mentes m3   
                 
 

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

Ft. 
Az adatlap sorszáma:                                                                                       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  

C VVVÍÍÍZZZHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÓÓÓKKK   ÉÉÉVVVEEESSS   NNNYYYIIILLLAAATTTKKKOOOZZZAAATTTAAA   
AAA   TTTÉÉÉNNNYYYLLLEEEGGGEEESSS   VVVÍÍÍZZZFFFOOOGGGYYYAAASSSZZZTTTÁÁÁSSSRRRÓÓÓLLL 

TTTÁÁÁRRRGGGYYYÉÉÉVVV    
 

  



 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
Az adatlap a tárgyévben felhasznált vízmennyiség, valamint a 
lekötési eltérés bevallására szolgál a vízhasználók részére. 
A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a 43/1999. KHVM 
rendelet rendelkezik a vízkészletjárulék számításról.  

 

Beküldési határidő: a tárgyévet követő év január 15. 
A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok 

értelmében önadózó, és a „C” jelű adatlapon nyilatkoznia 
kell a tényleges vízigénybevételről, a fizetési 
kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról. Az 
adatlapot hiánytalanul, olvashatóan tintával kell kitölteni. 
Valótlan adatok közlését, a késedelmes nyilatkozatot, 
vagy annak elmulasztását a hatóság az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §.-a  alapján 
bírságolhatja.   

 

Engedélyes  (vízhasználó)  azonosítása: 
A feltüntetett adatoknak meg kell egyezni az "A" típusú 

bejelentkező adatlapon közölt adatokkal. Eltérés esetén az 
üzemeltetési engedély módosítását kell kérni a hatóságtól. 

 

Vízhasználat azonosítása: 
A bejelentkező "A" típusú adatlap alapján. 
A telep megnevezésénél a telep, major vagy tanya nevét kell 
feltüntetni. ( Pl.: géptelep, központi major Fekete tanya, 11 ha-os öntöző telep, 
szeszfőzde, lineár telep, halastó... stb.) 

 

A vízfelhasználó telepet az üzemeltetésre vonatkozó vízügyi hatóság 
határozatán szereplő vízikönyvi szám azonosítja. 
Azonosítatlan bevallást a hatóság nem fogad el. 

 

Vízhasználat besorolási KÓD-ja: 
Üzemeltetési engedély és az "A" típusú adatlap alapján. 
 

vízkészlet jellege: vízminősítés: vízhasznosítás jellege: 
gyógyvíz G  I. kategória 1  vegyes 0 

termálvíz M  II. kategória 2  fürdő A 

karszt- és has.  H  III. kategória 3  gyógyászat 1 

rétegvíz R  IV. kategória  4  közcélú 2 

partiszűrésű víz P     gazdasági ivó 3 

talajvíz T     gazdasági egyéb 4 

felszíni víz F     halgazd. - rizsterm. 5 

      öntözés 6 

      állattartás 7 

      energetikai 8 

      vízierőművek 9 

 
 (Pl.: rétegvíz II. osztályú gazdasági célú ivóvíz besorolási KÓD-ja: R 2 3.    
  Felszíni víz IV. osztály öntözés kódja: F 4 6.) 
 

VKJ mentes termelés: 
Amennyiben a termelés egy része a törvény szerint mentes a VKJ 
fizetési kötelezettség alól, azt külön kell feltüntetni a mentesség 
jogcímével együtt. Az öntözés, halgazdálkodás, rizstermelés 2006. 
évtől járulékmentes. 
Az alkalmazandó jogcím kódok a következők: 
1 ⇒ ökológiai célú felszíni víz, 2 ⇒ talajvízdúsítás felszíni vízből, 3 
⇒ polgári védelmi készenlét, 4 ⇒ előírt védekezési célú tározás, 5 
⇒ főműveken átvezetett mennyiség, 6 ⇒ vízvisszasajtolás, 7 ⇒ 
tűzoltóvíz, 8 ⇒ életveszélyt okozó bányászati vízbetörés, 9 ⇒ 
rendelkezésre nem álló vízkészlet, A ⇒ hatósági vízkivétel 
korlátozás. 

 

Mértségi szorzó: 
m = 1,0   folyamatos üzemű, négy évnél nem régebben 
               hitelesített mennyiségmérővel 
m = 2,0   egyéb esetekben 

Gazdasági szorzó: [g] 
Az „A” típusú bejelentkező adatlap alapján. Vegyes felhasználási 

célú engedély módosítása esetén, vagy törvényi módosításkor 
súlyozott átlag „g” alkalmazandó. 

 

Alapjárulék: [A] 
A kiszámításban szereplő „A” = alapjárulék változó, melyről évente 
külön jogszabályban rendelkeznek. Megjelenik a Magyar Közlönyben. 
Az érintett bevallási időszakban az érvényes naptári napok 
száma alapján az átlagszámítással kapott értékkel kell a járulékot 
számolni! Ugyan ez a módszer alkalmazandó a „g” szorzó esetleges 
törvényi változásánál is, ha az aktuális vízhasználati időszak közben 
változik meg a „g” szorzó!. 
  

Részidőszak: 
Amennyiben az üzemeltetési engedélyben meghatározott éves 

engedélyezett vízmennyiség nem egyenletes felhasználásra, hanem 
részidőszakonként (hónap, nap-tól - hónap, nap-ig) megjelölt felhasználható 
vízmennyiségre van meghatározva, akkor a nyilatkozatot 
részidőszakonként kell megtenni. 

 

Időarányos átlaglekötés: 
Tárgyévben érvényben lévő egyforma azonosítójú  (vízikönyvi 

szám + besorolási KOD) lekötések éves átlaga a tényleges napok 
arányában. 

Kiszámításának módja:    Q1xn1 + Q2xn2 + ... 
                                    --------------------------- 
                                               N 
Ahol: Q1 , Q2 ... a tárgyévben lekötött vízmennyiségek. n1 , n2  ... érvényes napok 

száma. 
N = (n1 + n2  + ...) idényjellegűnél az idénynapok száma, nem idényjellegűnél az 
engedélyben megjelölt napok száma, ennek hiányában az év napjainak a száma. 

Idényjellegű vízhasználat esetén idény után hatályba lépő 
üzemeltetési  engedély  csak a következő  évi idényre érvényes. 

Engedély szüneteltetése esetén a vízhasználat, engedély nélküli 
vízhasználatnak  minősül. 

 

VKJ köteles termelés: 
Az időszakban igénybe vett vízmennyiség besorolási kódonként. 
 

Kontingens eltérés : 
A tényleges víztermelésnek a lekötött vízmennyiség feletti része 

(ha a lekötés 110 %-át meghaladja),  vagy a lekötés 80 %-a és a 
termelés közötti különbség. 

 

Járulék: 
A fizetési kötelezettség számítási képlete  Q * A * g * m, 
 

VKJ alap-összeg: a tényleges víztermelés alapjáruléka (negyedéves 
bevallók esetében a negyedévi bevallások összege). 
 

VKJ eltérési-összeg: az alaptörvény értelmében a lekötött 
vízmennyiség 80 %-a után akkor is fennáll a VKJ fizetési 
kötelezettség, ha a víztermelés mennyisége ezt az értéket nem éri el. 
Ez esetben a lekötés 80 %-a és a tényleges termelés közötti 
mennyiségre az előzőek szerint kell a járulékot kiszámítani. 
Ha a termelés értéke meghaladja a lekötés 110 %-át, akkor a lekötés 
feletti mennyiség után az alaptörvényben meghatározott 
„túlfogyasztási” büntető alapjárulék és a „normál” alapjárulék 
különbségével kell a kötelezettséget kiszámítani. 

 
Az éves járulékot minden év január 15. napjáig kell befizetni. A 

befizetés magánszemély esetén a JNSZM Katasztrófavédelmi 
Igazgastóságon beszerezhető csekken, egyébként átutalással. A 
járulékfizetésre kötelezett a vízkészletjárulék késedelmes 
megfizetése esetén a késedelem okától függetlenül a befizetési 
határidő napjától késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és 
megfizetni. 


