
2012. évi CXCVIII. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról*

1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés f), g) és l) pontjában foglalt esetben a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alóli mentesítés nem

érinti a vízhasználatra vonatkozó, 15/E. § szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségeket.”

(2) A Vgtv. 15/C. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az üzemi fogyasztó köteles fizetési kötelezettségét annak keletkezésétõl számított 15 napon belül az illetékes

vízügyi hatóságnak az e célra készített nyomtatványon bejelenteni (bejelentkezés).

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség a vízhasználónál a vízjogi engedély jogerõre emelkedésével, üzemi

fogyasztónál – figyelemmel a 15/B. § (4) bekezdésében foglaltakra – a 10 000 m3-t meghaladó vízmennyiség

felhasználásának megkezdésével keletkezik.”

2. § A Vgtv. 15/D. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek és a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A vízhasználó a naptári év elsõ három negyedévének vízigénybevétele után számított vízkészletjárulékot és

az üzemi vízfogyasztó a vízkészletjárulékot – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a tárgynegyedévet követõ

hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni.

(2) A tárgyévet követõ elsõ hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a vízkészletjárulékot befizetni,

a) ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg

a 25 m3/nap mennyiséget (kisfogyasztó),

b) ha az évnek csak meghatározott idõszakában használt vizet (idõszakos vízhasználó).

(3) Az engedély nélküli vízhasználat után a vízkészletjárulékot a jogerõs hatósági határozat közlését követõ hónap

15. napjáig kell kiszámítani és befizetni.

(4) A tárgyévet követõ elsõ hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó

vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendõ vízkészletjárulék, és az elsõ három negyedéves

vízigénybevétele után az (1) bekezdésben meghatározottak szerint befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.”

3. § A Vgtv. 15/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1a)–(1c) bekezdésekkel egészül ki:

„(1) A vízhasználó a naptári év elsõ három negyedévében, az üzemi fogyasztó negyedévente a tárgynegyedévet

követõ hónap 15. napjáig köteles az e célra szolgáló adatlapon az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni

a tényleges vízigénybevételérõl, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról.

(1a) A vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott éves adatokról – összevontan is – a tárgyévet követõ hó

15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni.

(1b) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 15/D. § (2) bekezdésében meghatározott, éves befizetési kötelezettség

körébe esõ vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott adatokról az e célra szolgáló adatlapon a tárgyévet követõ

hónap 15. napjáig köteles nyilatkozni.

(1c) A közüzemi szolgáltató köteles nyilatkozni az üzemi fogyasztó részére lekötött és ténylegesen szolgáltatott

vízmennyiségrõl a tárgyévet követõ hónap 15. napjáig az e célra szolgáló adatlapon.”

4. § A Vgtv. 20. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmények üzemeltetõjét

a vízjogi üzemeltetési engedély jogerõre emelkedése napjától kezdõdõen e törvény erejénél fogva mederhasználati

jog illeti meg, melyet külön jogszabályban meghatározottak szerint kell bejegyezni.”

5. § A Vgtv.

a) 15/B. § (4) bekezdésében a „járulék” szövegrész helyébe az „alapjárulék”,

b) 15/D. § (5) bekezdésében a „készletjárulék” szövegrész helyébe a „vízkészletjárulék”

szöveg lép.

6. § A Vgtv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdés b) pontja.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCVIII. törvényhez

A Vgtv. 1. számú melléklete a következõ 39. és 40. ponttal egészül ki:

„39. mederhasználati jog: a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett mederhasználati vízilétesítmény

üzemeltetõjét a vízilétesítmény által igénybe vett terület mértékéig megilletõ használati jog;

40. mederhasználati vízilétesítmény: a nemzeti vagyonba tartozó vizek medrében elhelyezett kikötõi lekötõmû, móló

– az úszó móló kivételével –, sólyapálya, partvédõ mûvek, hullámtörõ, energiatörõ.”
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