Kiegészítés az adategyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz –
az üzemi fogyasztói adategyeztető űrlap online kitöltésének
részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési
útmutató

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2017.12.14.

ADATEGYEZTETŐ ŰRLAP ONLINE KITÖLTÉSE ÜZEMI FOGYASZTÓK
RÉSZÉRE

Amennyiben az üzemi fogyasztó „x”-el jelöli, hogy vízkészlet járulék fizetési és
nyilatkozattételi (bevallási) kötelezettsége is van nem jelölhető be az alatta lévő két
nyilatkozat.
Amennyiben az üzemi fogyasztó az igénybe vett vízmennyiség több mint 50%-ára a
közegészségügyi előírások ivóvízmennyiséget határoznak meg, meg kell jelölni a
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nyilatkozat-tételi (harmadik) kötelezettséget is! A fizetési mentességi nyilatkozat
kiválasztása csak a közegészségügyi igazolás becsatolásával együtt érvényes.

Amennyiben az adatlapot nem az engedélyes vízhasználó tölti ki, szükséges csatolni az
adategyeztetőhöz a meghatalmazást is, illetve a szükséges adatokat is ki kell tölteni.
Amennyiben az engedélyes nem a meghatalmazott útján kívánja megkapni a VKJ
adategyeztetéssel kapcsolatos értesítéseket, hanem közvetlenül, ebben az esetben jelölje be a
„Kérem, hogy a vízügyi hatóság az iratokat ne az ügyben eljáró meghatalmazottnak,
hanem az adózó részére kézbesítse” mezőt.
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Amennyiben a VKJ befizető személye nem egyezik meg az engedélyessel vagy a
meghatalmazottal, a harmadik fél adatait is meg kell adni (befizető neve, típusa –
magánszemély vagy szervezet -, valamint a bankszámlaszámait, amelyről a befizetés érkezik).
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ÜZEMI FOGYASZTÓ ADATEGYEZTETŐ ŰRLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Azon sorokat, ahol adatot nem tüntet fel, az egyértelműség miatt szíveskedjék kihúzni/áthúzni.
Üzemi fogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához
településenként évi 10.000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel (a közmű szolgáltatóval
kötött szolgáltatási szerződésben lekötött mennyiség nagyobb mint 10.000 m3).
Az adatlapon az üzemi fogyasztó saját azonosító adatait kell bejelenteni (név, cím mezők
kitöltésével).
A nyilvántartási azonosítónál a vállalkozásnak az adószámok, magánszemélynek az
adóazonosító jelre vonatkozó mezőt kell kötelezően kitöltetnie. A szakágazatot (TEÁOR)
vállalkozásnak és magánszemélynek egyaránt ki kell töltenie: vállalkozásnál a KSH
törzsszámot követő 4 számjegy, magánszemélynél jellemző TEÁOR számok: 0112  zöldségvirág; 0113  gyümölcs-fűszernövény termesztés; 0121  szarvasmarha; 0123  sertés; 0124
 baromfitenyésztés; 0130  vegyes gazdálkodás.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vízhasználó a fizetési kötelezettségét belföldi
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, A nyilatkozaton azt a
pénzforgalmi számla számot kell megadni, amelyről a vízkészletjárulék befizetésre kerül!

Az ivóvizet szolgáltató közüzemi vízmű intézmény adatait, a vízszolgáltatás helyét, a
lekötött mennyiséget, illetve a fogyasztási helyek számát a közművel kötött szolgáltatási
szerződés alapján kell kitölteni.
Amennyiben az üzemi fogyasztó „x”-el jelöli, hogy vízkészlet járulék fizetési és
nyilatkozattételi (bevallási) kötelezettsége is van nem jelölhető be az alatta lévő két
nyilatkozat.
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Amennyiben az üzemi fogyasztó az igénybe vett vízmennyiség több mint 50%-ára a
közegészségügyi előírások ivóvízmennyiséget határoznak meg, meg kell jelölni a
nyilatkozat-tételi (harmadik) kötelezettséget is! A fizetési mentességi nyilatkozat
kiválasztása csak a közegészségügyi igazolás becsatolásával együtt érvényes.
Az üzemi fogyasztást a jogi szabályozás szerint egy település közigazgatási határain belül - a
fogyasztási helyek számától függetlenül - összevontan kell kezelni, vagyis az üzemi fogyasztást
településenként, Budapest esetén kerületenként kell érteni.
Az adategyeztető űrlap végén meg kell adni a nyilatkozat keltét, illetve x-el jelölni kell az
adatok valóságtartalmával kapcsolatos büntető jogi felelősség ismeretét.
Amennyiben az adatlapot nem az üzemi fogyasztó tölti ki, szükséges csatolni az
adategyeztetőhöz a meghatalmazást is, illetve az alábbi adatokat kell kitölteni:
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet mint meghatalmazó
esetén a meghatalmazó szervezeti képviselő neve; a meghatalmazó adózó (engedélyes) neve; a
jogi személy, a meghatalmazó jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet székhelye,
telephelye vagy lakcíme; a meghatalmazó adóazonosító jele vagy adószáma.
A meghatalmazott típusa, neve, születési helye és dátuma, anyja neve, székhelye / telephely /
lakcím, ügyvédi, adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői igazolvány száma,
illetékes vízügyi hatóság neve, ügy (amiben a meghatalmazott eljárhat): adategyeztetés
benyújtása.
Kézbesítési adatok: amennyiben az engedélyes nem a meghatalmazott útján kívánja megkapni
a VKJ adategyeztetéssel kapcsolatos értesítéseket, hanem közvetlenül, ebben az esetben jelölje
be a „Kérem, hogy a vízügyi hatóság az iratokat ne az ügyben eljáró meghatalmazottnak,
hanem az adózó részére kézbesítse” mezőt.
Amennyiben a VKJ befizető személye nem egyezik meg az engedélyessel vagy a
meghatalmazottal, a harmadik fél adatait is meg kell adni (befizető neve, típusa –
magánszemély vagy szervezet -, valamint a bankszámlaszámit, amelyről a befizetés érkezik).

6/6

