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Általános információk
1. Mi a vízkészletjárulék és hol szabályozzák?
A vizek védelmével, állapotuk javításával és megőrzésével összefüggő feladatok ellátása az állam, a
helyi önkormányzat, valamint a vizek hasznosításával járó jogokat gyakorló, kötelezettségeket
teljesítő, illetve a vizekbe bármilyen tevékenységgel közvetlenül vagy közvetve szennyvizet,
vízszennyező anyagot kibocsátó kötelessége. Ezen feladatok ellátása érdekében a vizek
használatával, a vízkészletek védelmével összefüggő társadalmi ráfordítások részleges vagy teljes
megtérülése érdekében a külön jogszabályokban meghatározott esetekben járulékot, érdekeltségi
hozzájárulást vagy díjat kell fizetni.
A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül
felhasznált, továbbá az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után
vízkészletjárulékot köteles fizetni.
A vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezések a következő jogszabályokban1 találhatóak:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A. §-15/E. §
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdés e) pont, 5/C. §-5/D. §
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010.
(VIII. 18.) VM rendelet
2016. október 1-jétől a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletet
módosította a 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet, amely módosítások a 2017. adóévre vonatkozó
fizetési kötelezettséget érintik. A Tájékoztató további részeiben e változások találhatók.
2. Kik a vízkészletjárulék fizetésre kötelezettek?
Kisfogyasztó: Ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap
alapján) nem haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget (kisfogyasztó).
Nagyfogyasztó: Ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap
alapján) meghaladja a 25 m3/nap mennyiséget.
Üzemi vízhasználó: Aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához
településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.
Időszakos felhasználó: Aki az évnek csak meghatározott időszakában használt vizet.
3. Hogyan kell teljesíteni a járulékfizetési kötelezettséget, mi a kötelezettség tartalma?
Bár a neve szerint járulék, de a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos kérdésekre az adózás rendjéről
szóló törvényt kell alkalmazni. Ahol a törvény adóhatóságot említ, azon vízügyi hatóságot kell
érteni, a vízkészletjárulék-fizetés bizonylatait a vízügyi hatóság ellenőrzi.
1

A mindenkori hatályos jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu oldalon
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A járulékfizetési kötelezettség tartalma: bejelentkezés, nyilatkozattétel, nyilvántartás, illetőleg a
vízkészletjárulék- és pótlékbefizetési kötelezettség.
Nyilatkozattétel (bevallás):
A vízhasználó a naptári év első három negyedévében, az üzemi fogyasztó negyedévente a
tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az e célra szolgáló adatlapon az illetékes vízügyi
hatóság részére nyilatkozni a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség
alapadatairól, kiszámításáról. Az éves adatokról összevontan is, a tárgyévet követő hó 15. napjáig az
illetékes vízügyi hatóság részére kell nyilatkozni.
A kisfogyasztó és az időszakos vízhasználó a felsorolt adatokról az e célra szolgáló adatlapon a
tárgyévet követő hónap 15. napjáig köteles nyilatkozni.
A közüzemi szolgáltató köteles nyilatkozni az üzemi fogyasztó részére lekötött és ténylegesen
szolgáltatott vízmennyiségről a tárgyévet követő hónap 15. napjáig az e célra szolgáló adatlapon.
Befizetés:
Általános szabály, hogy a vízhasználó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után
számított vízkészletjárulékot és az üzemi vízfogyasztó a vízkészletjárulékot a tárgynegyedévet
követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni.
Az általánostól eltérően a kisfogyasztó és az időszakos vízhasználó a tárgyévet követő első hónap 15.
napjáig köteles a vízhasználó a vízkészletjárulékot befizetni.
Az engedély nélküli vízhasználat után a vízkészletjárulékot a jogerős hatósági határozat közlését
követő hónap 15. napjáig kell kiszámítani és befizetni.
A negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után
fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után a már befizetett
vízkészletjárulék közti különbséget a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni
4. Van-e felmentés a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség alól?
A jogszabályok alapján nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetni:
a felszín alatti vízkivételnél a vízjogi engedély szerinti víztartó rétegbe visszasajtolt – a
felszín alatti vizeket nem veszélyeztető – vízmennyiség után,
a tűzivízellátás, a polgári védelmi készenléti célokat szolgáló vízmennyiség, továbbá az
életveszélyt okozó bányászati vízbetörés esetén az életmentés időtartamára kiemelt
vízmennyiség után,
a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,
a talajvízdúsításra betáplált vízmennyiséggel azonos vízmennyiség kitermelése után, ha az a
talajvízdúsítással igénybe vett vízadó rétegből történik,
az ár- és belvíz befogadására kijelölt csatornák, halastavak, tározók védekezési célból történő
feltöltésére használt és a főműveken átvezetett, a vízjogi engedélyben meghatározott
vízmennyiség után,
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a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem vehető igénybe, mert a
vízkészlet természeti okokból nem áll rendelkezésre,
ha a hatóság a vízkivételt korlátozta,
a használt víz ismételt felhasználása vagy átadása után, kivéve a kettősműködésű
csatornákból történő vízkivételt,
a felszíni vízből történő ökológiai célú vízhasználat vízmennyisége után,
ha a vízkészletjárulék tárgyévre vonatkozó összege nem haladja meg az 1000 forintot,
kármentesítés céljából történő vízkivétel esetén, ha az hatósági kötelezés vagy engedély
alapján történt,
az öntözési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 50.000 m3-t, a
halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 150.000
m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,
tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat
vízmennyisége után,
a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedélyben megadott vízmennyiségből a tél
végi többletvizek – felszíni vizek, ár- és belvizek – visszatartásából és tározásából származó
hasznosított vízkészlet után, amennyiben a vízügyi igazgatási szerv igazolja, hogy a
vízkivételi ponton a többlet felszíni víz mennyisége rendelkezésre áll.
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A vízkészletjárulék számítása a 2016. október 1-től hatályos szabályozás szerint
1. A vízkészletjárulék számításának képlete
A vízgazdálkodásról szóló törvény rögzíti, hogy a vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési
engedélyben lekötött vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló KHVM rendelet kimondja, hogy a vízkészletjárulék
fizetésére köteles vagy kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók – a vízhasználatra és az
alapjárulékra alapozott – fizetési kötelezettségük mértékét a rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szorzószámok figyelembevételével állapítják meg.
A fent leírtak alapján a fizetendő vízkészletjárulék (VKJ) mértéke a vízhasználó által igénybe venni
tervezett vagy igénybe vett vízmennyiségének [V (m3)], az alapjáruléknak [A (Ft/m 3)], az
alapjárulékot a vízhasználat mértségétől függően módosító szorzószám (m=1, vagy 2), a víztesttúlterhelési szorzó amely a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestek állapot minősítésére
vonatkozó szorzószám (t=1, vagy 1,2) és az alapjárulékot a vízhasználat és a vízkészlet jellegétől,
valamint az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függően – a KHVM rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott (,,g”) szorzószám szorzata adja.

VKJ = V (m3) ×A (Ft/m3) × m × t × g

1.1

Az alapjárulék („A”)

A vízkészletjárulékot alapesetben 4,50 forint/m3 alapjárulék figyelembevételével kell megállapítani.
Ha azonban a vízfelhasználó a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget 10 %-nál nagyobb
mértékben túllépi, akkor a felhasznált többletmennyiség után fizetendő vízkészletjárulékot nem a
fent meghatározott 4,50 forint/m3 alapjárulékkal, hanem 9,00 forint/m3 alapjárulékkal kell
kiszámolni.
Engedély nélküli vízhasználat esetén 28,90 forint/m3 alapjárulék figyelembevételével az igénybe vett
vízmennyiség meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől, továbbá az
adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függő szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen
igénybe vett vízmennyiség alapján kell kiszámítania.
Az üzemi fogyasztók esetében a vízkészletjárulékot 14,10 forint/m3 alapjárulék figyelembevételével
a ténylegesen fogyasztott vízmennyiség figyelembevételével kell kiszámítania.
Abban az esetben, ha a vízfelhasználó az adott időszakban a vízjogi engedélyében meghatározott
vízmennyiségnek kevesebb, mint 80 %-át használta fel, akkor a fizetendő vízkészletjárulékot a
4,50 forint/m3 alapjárulék figyelembevételével a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a
után kell megfizetni.
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1.2

A vízhasználat mértségétől függő szorzószám („m”)

A vízhasználat mértségétől függően szorzószám „m” értéke:
mért vízhasználat esetében: 1,0,
számított vízhasználat esetében: 2,0.
1.3

A vízmennyiség („V”)

A vízhasználó által igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vízmennyiség.
A vízügyi hatóság határozata szerint szüneteltetett vízhasználat esetén a szüneteltetésről szóló
határozatot megelőzően engedélyezett vízmennyiség 60%-át kell vízigénybevételnek tekinteni.
Tehát, ha az engedélyezett vízhasználat hatósági határozat alapján szünetel, akkor is van
vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, amely mértékének megállapítása során a felhasznált víz
mennyisége nem nulla m3 lesz, hanem az engedélyben lekötött vízmennyiségnek a 60%-a.
A vízjogi létesítési engedélyben lekötött, azaz az engedélyben vízigényként megjelölt vízmennyiség
50%-át vízigénybevételnek kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott vízhasználó még csak
vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik egy általa megvalósítani kívánt vízhasználat
vonatkozásában, tehát még konkrét vízfelhasználás nem történt, akkor is van vízkészletjárulék
fizetési és bevallási kötelezettsége a vízjogi létesítési engedélyben lekötött vízmennyiség 50 %-a
után. Ebben az esetben a vízkészletjárulékot az igénybe venni tervezett vízkészletnek megfelelő „g”
szorzószám, valamint a víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám figyelembevételével kell
megállapítani.
1.4

A víztest-túlterhelési szorzó („t”)

A „t” víztest-túlterhelési szorzó a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestek állapot minősítésére
vonatkozó szorzószám, amelynek értéke:
felszíni vízkivételnél a jó, vagy annál magasabb állapot vagy potenciál minősítéssel, valamint
a jónál rosszabb állapotú, potenciálú - de nem mennyiségi okokra visszavezethető minősítéssel rendelkező víztestek, vízgyűjtője esetében, felszín alatti vízkivételnél a
mennyiségi szempontból jó minősítéssel rendelkező víztestek esetében: 1,0.
felszíni vízkivételnél a mennyiségi okokra visszavezethetően a jónál rosszabb állapotú vagy
potenciálú felszíni víztestek vízgyűjtője esetében, felszín alatti vízkivételnél mennyiségi
szempontból a gyenge állapotú és a „jó, de gyenge kockázata” minősítés esetében – a dc)
alpont kivételével –: 1,2.
felszín alatti vízkivételnél a mennyiségi szempontból gyenge állapotú és a „jó, de gyenge
kockázata” minősítés esetében a partiszűrésű vízkészletből történő vízhasználatok esetében:
1,0.
Nem kell alkalmazni az 1,2-es „t” szorzószámot a műszaki paraméterekkel bizonyított,
víztakarékossági célú fejlesztések esetén, az erre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély
módosításának jogerőre emelkedésétől számított 3 éven át.
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A vízhasználat és a vízkészlet jellege szerinti szorzószám („g”)

1.5
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0,4
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0,2

3,0
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1,0

0,8
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1,3

1,3
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0,2
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0,5

0,5

0,4

1,0

1,0

1,0

1,0
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1,0

1,0
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1,0

1,0

0,5
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1,5
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3,0
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0,6

0,0

1,0

0,1

0,02
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1,0

1,0
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0,7

0,0

1,1

0,2
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0,2
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0,1
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1,1

2,0

20.

III. kat.

0,8

0,0
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0,3
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0,3
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0,1

0,001

1,2

2,5

21.
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0,3

0,0
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0,05
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0,1

0,2

0,1

0,001

0,5

1,0

6.
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7.

Felszín
10.
alatti
víz
11.
12.
13.
14.
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A fenti táblázat alapján a „g” szorzószám kiválasztása során az alábbiakat kell figyelembe
venni:
Első lépésként meg kell határozni a felhasznált vízkészlet jellegét, amely lehet felszín alatti
víz, vagy felszíni víz. A felszín alatti víz az alábbi kategóriákra bontható: gyógyvíz, termálvíz,
karszt- és hasadékvíz, rétegvíz, partiszűrésű víz, és talajvíz.
Gyógyvíz használatról akkor beszélhetünk, ha a kitermelt víz rendelkezik az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban:
OTH) által kiadott gyógyvízzé minősítő határozattal a természetes gyógytényezőkről szóló
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján.
Termálvíz használatról, pedig akkor van szó, ha a kitermelt felszín alatti (vízadó rétegből
származó) víz kifolyó (felszínen mért) hőmérséklete 30 °C, vagy annál magasabb.
Karszt- és hasadékvíz, rétegvíz, partiszűrésű víz, és talajvíz használat esetén a kitermelt vizet
osztályba kell sorolni az alábbiak szerint:
I. osztály:

A vízkivételi helyen a víz minősége az ivóvíz minőségére vonatkozó
határértékeknek megfelel.

II. osztály:

A vízkivételi helyen a víz minősége kifogásolt minőségű ivóvíznek felel meg
és üzemszerű kezeléssel, gazdaságosan ivóvíz minőségűre tisztítható.

III. osztály:

A vízkivételi helyen a víz minősége az ivóvíz minőségére vonatkozó
határértékeknek nem felel meg és üzemszerűen, gazdaságosan ivóvíz
minőségűre nem tisztítható.

Felszíni vízhasználat esetén csak a kategóriába sorolást kell elvégezni. A vízfolyások és
állóvizek kategóriába sorolása a vízfolyásszakasz, illetve állóvíz hasznosítható természetes
vízkészletének mennyiségére és a víz minőségére való tekintettel történt.
Az I. és II. kategóriába tartozó természetes vizek jegyzékét a vízfolyás megnevezésével a
KHVM rendelet 1. számú mellékletének 3.1 táblázata tartalmazza.
A 3.1 táblázatban fel nem sorolt természetes vízfolyások a III. kategóriába sorolandóak,
kivéve az öntözőrendszerek öntöző- és kettős működésű csatornáit, amelyek kategóriája az
adott öntözőrendszer vízbázisát képező vízfolyás kategóriájával egyezik meg. Az
öntözőrendszerek jegyzékét és azok kategóriáját a 3.3 táblázata tartalmazza.
A IV. kategóriába azok a felszíni vizek sorolandók, amelyek esetében a vízkivételi helyen a
víz minősége egy vagy több paraméter tekintetében meghaladja a felszíni víz
vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII.
18.) VM rendelet (a továbbiakban: 10/2010. VM rendelet) 1. mellékletében közölt, az
elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb szennyező anyagokra vonatkozó környezetminőségi
határértékek figyelembevételével a következő küszöbértéket:
A 10/2010. VM rendelet a szárazföldi felszíni vizekre maximálisan megengedhető
koncentrációt és éves átlag értéket is tartalmaz, akkor a szennyezőanyag mennyisége
meghaladja a maximális és az éves átlag érték különbségének felével megnövelt
értékét.
A 10/2010. VM rendelet a szárazföldi felszíni vizekre csak maximálisan
megengedhető koncentrációt tartalmaz, akkor annak 50%-át meghaladó értékét.
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A 10/2010. VM rendelet a szárazföldi felszíni vizekre csak éves átlag értéket
tartalmaz, akkor az átlagérték kétszeresét.
Második lépésként meg kell határozni a vízhasználat jellegét, amely lehet gyógyászati célú,
közcélú, ökológiai célú továbbá gazdasági célú. A gazdasági célú vízhasználat a felhasználási
terület jellegétől függően az alábbi alkategóriákba sorolható be: ivóvíz ellátás, öntözés,
halgazdálkodás és rizstermelés, állattartó telepi vízellátás, energetikai célú felhasználás,
megújuló energia célú felhasználás, vízerőművi felhasználás, továbbá egyéb felhasználás.
A „g” szorzószámot tartalmazó táblázata üresen hagyott mezőinél a gazdasági célú egyéb
vízhasználatokra vonatkozó „g” szorzószámot kell alkalmazni.
A fent leírtak alapján tehát a vízkészletjárulék mértékét a vízmennyiség, az alapjárulék, a
vízhasználat mértségétől függően módosító szorzószám, a víztest-túlterhelési szorzó, valamint
a fenti táblázat szerinti ,,g” szorzószám szorzata adja.
2. A vízkészletjárulék mértékét módosító egyéb előírások
Tartósan vízhiányos időszak:
A tartósan vízhiányos időszaknak a Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete előtt 14 napon
belül történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét a vízhasználó kérésére
20%-kal csökkenteni kell. E kedvezményt a vízhasználó abban az esetben igényelheti, ha a
kivett víz mennyiségének meghatározását oly módon vezeti, hogy abból az ezen időszakban
történő vízkivétel mennyisége egyértelműen megállapítható. A tartósan vízhiányos időszak
várható kezdetét és végét a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével a
vízgazdálkodásért felelős miniszter a Hivatalos Értesítőben, közleményben közzéteszi.
Egyes mezőgazdasági vízhasználat:
Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie az öntözési célú vízhasználat esetében
vízhasználónként az évi 50 000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat
esetében vízhasználónként az évi 150 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után. Ez
azonban nem mentesíti a vízfelhasználót a vízkészletjárulék bevallási kötelezettsége alól.
Ha a vízhasználó több vízbeszerzési létesítménnyel rendelkezik, akkor a fent meghatározott
mennyiséget sorrendben mindig a legalacsonyabb „g” szorzószámmal rendelkező
vízbeszerzési létesítményre kell először figyelembe venni mindaddig, míg a vízhasználó a
mentességet ki nem meríti.
Az öntözési, valamint a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználónak nem kell
vízkészletjárulékot fizetni akkor sem, ha a tényleges vízhasználat a vízjogi engedélyben
meghatározott vízmennyiséget túllépte, vagy ha a vízjogi engedélyben meghatározott
vízmennyiséget nem vette igénybe. Ez szintén nem mentesíti a vízfelhasználót a
vízkészletjárulék bevallási kötelezettsége alól.
Bevallási – nyilatkozattételi kötelezettség:
A vízhasználó a naptári év első három negyedévében, az üzemi fogyasztó negyedévente a
tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az e célra szolgáló adatlapon az illetékes
vízügyi hatóság részére nyilatkozni a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési
kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról.
A vízhasználó az éves adatokról – összevontan is – a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles
nyilatkozni.
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A vízhasználó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után számított
vízkészletjárulékot és az üzemi vízfogyasztó a vízkészletjárulékot a tárgynegyedévet követő
hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni. A
tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési
kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő
vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett
vízkészletjárulék közti különbséget.
3. A vízkészletjárulék számításával kapcsolatos egyéb követelmények:
Meg kell teremteni a vegyes vízhasználatra vonatkozó vízkészletjárulék számítás lehetőségét.
Vannak vízhasználók, akiknél azonos a vízkészlet jellege, azonban különböző célra
használják fel a vizet. Ebben az esetben szükséges a súlyozott „g” szorzószám kezelésének a
lehetőségét megteremteni.
A vízkészletjárulék számításnál szükséges adott részidőszakra való számítás lehetőség
biztosítása is, mivel előfordul, hogy kiadott vízjogi engedélyben nem egyenletes
felhasználásra, hanem részidőszakonként van meghatározva a vízhasználat.
Szükséges, hogy a vízfelhasználás ne csak éves bontásban lehessen kezelni, hanem,
negyedéves bontásban is.
A felszín alatti vízkivételnél a vízjogi engedély szerinti víztartó rétegbe visszasajtolt
vízmennyiség után nem kell vízkészletjárulékot fizetni, ennek kezelése is szükséges.
Üzemi vízfogyasztó esetében a negyedéves bevallások esetében lehetségesnek kell, hogy
legyen a 10.000 m³ alatti vízfelhasználás, tekintettel arra, hogy üzemi vízfogyasztó esetében
éves szinten kell a 10.000 m³/éves vízfogyasztási határt figyelni.
4. A vízkészletjárulék fizetéssel kapcsolatos számlaszámok és illetékes vízügyi
hatóságok
A kiszámított vízkészletjárulékot, késedelmi pótlékot, adóbírságot és mulasztási bírságot a
fizetési kötelezettség keletkezésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság által kezelt – a
Magyar Államkincstárnál vezetett – számlára kell befizetni.
Az eljáró vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámait a 1. melléklet
tartalmazza.
A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területeit és elérhetőségét
a 2. melléklet tartalmazza.

Záradék:
Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti általános tájékoztatást a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a jogszabályokban foglaltak
célirányos idézésével adta meg, melyeket minden esetben az egyedi
ügyre vonatkozóan kell megfelelően alkalmazni. Bővebb tájékoztatást a
vízügyi hatáskörrel rendelkező fővárosi és a kijelölt megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok adhatnak.
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1. melléklet
A vízügyi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok számlaszámai

Eljáró hatóság
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Számla megnevezése
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
Központosított bevételek
beszedése célelszámolási
számla – Vízkészletjárulék
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Számlaszámok
10024003-00283559-30006009

10025004-00283566-30006009

10026005-00283573-30006009

10027006-00283580-30006009

10028007-00283597-30006009

10029008-00283607-30006009

10023002-00319566-30006009

10033001-00283614-30006009

10034002-00283621-30006009

10045002-00283683-30006009

10044001-00283676-30006009

10047004-00283700-30006009

10023002-00283494-30006023

2. melléklet
A vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok illetékességi területe és elérhetősége
1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd,
Csáfordjánosfa, Csér, Csikvánd, Egyházasfalu, Fenyőfő, Gyalóka, Gyarmat, Iván, Lázi, Répcevis,
Románd, Sikátor, Sopronhorpács, Szakony, Szerecseny, Veszprémvarsány, Und, Zsira közigazgatási
területét.
b) Komárom-Esztergom megye - kivéve Szárliget közigazgatási területét, a Duna parti
településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól
a folyásirányban lefelé.
c) Vas megyéből Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Rábapaty,
Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területe.
d) Veszprém megyéből Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltő, Várkesző
közigazgatási területe.
Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: 96/ 500-077 (ügyfélszolgálat), 96/500-078 (vezető)
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://gyor.katasztrofavedelem.hu/
2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Budapest főváros teljes közigazgatási területe.
b) Pest megye - kivéve Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós,
Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős, Törtel,
Újszilvás közigazgatási területét.
c) Nógrád megye teljes közigazgatási területe.
d) Heves megyéből Apc, Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes,
Zagyvaszántó közigazgatási területe.
e) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi)
medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe, amelyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári
híd felső éléig helyezkednek el.
f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló,
tartozó közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.
Elérhetőség:
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: (36-1) 459-24-76, (36-1) 459-24-77, (36-1) 459-24-60
E-mail: fkititkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/
3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Bács-Kiskun megye - kivéve Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos,
Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kecskemét, Kelebia, Kiskunhalas, Kiskunmajsa,
Kisszállás, Kiskunfélegyháza, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Lakitelek, Móricgát, Nyárlőrinc,
Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Szentkirály (Lászlófalva), Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug,

13

Tompa, Városföld, Zsana közigazgatási területét, továbbá Baja város és Érsekcsanád közigazgatási
területének a Duna jobb partjára eső részét.
b) Baranya megyéből Homorúd közigazgatási területe, Mohács város közigazgatási területének a
Duna bal partjára eső része, továbbá a Duna-parti településeknek a Duna folyam (középvízi) medrébe
nyúló, tartozó közigazgatási területe.
c) Tolna megyéből Báta közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része, továbbá a Duna
parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területe.
Elérhetőség:
Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.
Telefon: 79/ 521-240
E-mail cím: bacs.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://bacs.katasztrofavedelem.hu/
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Fejér megye teljes közigazgatási területe - kivéve a Duna parti településeknek a folyam
(középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.
b) Veszprém megye - kivéve Egyházaskesző, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs,
Malomsok, Marcaltő, Várkesző közigazgatási területét.
c) Tolna megye - kivéve Attala, Báta közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része
Csikóstőttős, Jágónak, Kaposszekcső, Kapospula, Lápafő, Nak közigazgatási területét, Váralja
Völgységi patak jobb partjára eső részét, Várong közigazgatási területét, továbbá Kismányoknak és
Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint a Duna parti településeknek a
folyam (középvízi) medrébe nyúló, tartozó közigazgatási területét.
d) Somogy megyéből Balatonszabadi, Balatonvilágos, Kánya, Siófok (Balatonkiliti), Siójut, Tengőd
közigazgatási területe, valamint a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával
határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.
e) Baranya megyéből Ófalu területe, továbbá Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal
partjára eső része.
f) Bács-Kiskun megyéből Baja város és Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára
eső része.
g) Győr-Moson-Sopron megyéből Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Csikvánd,
Fenyőfő, Gyarmat, Lázi, Románd, Sikátor, Szerecseny, Veszprémvarsány közigazgatási területe.
h) Komárom-Esztergom megyéből Szárliget közigazgatási területe.
i) Zala megyéből a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe)
nyúló, tartozó közigazgatási része.
Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Telefon: 06/22/514-318-as és a 06/70/443-9349
E-mail: fejer.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://fejer.katasztrofavedelem.hu
5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Baranya megye - kivéve a Duna-parti településeknek a Duna folyam (középvízi) medrébe nyúló,
tartozó közigazgatási területe, Homorúd, valamint Ófalu közigazgatási területét, továbbá Hidas
közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási
területének a Duna bal partjára eső részét.
b) Somogy megye - kivéve Balatonszentgyörgy, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Csákány, Főnyed,
Hollád, Iharosberény, Inke, Kánya, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Őrtilos, Pogányszentpéter,
Sávoly, Siófok (Balatonkiliti), Siójut, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szegerdő,
Szőkedencs, Tapsony, Tengőd, Tikos, Varászló, Vése, Vörs közigazgatási területét, továbbá Marcali
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közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel, a Balaton parti
településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó közigazgatási része.
c) Tolna megyéből Attala, Csikóstőttős, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Lápafő, Nak, Várong,
Váralja, továbbá Kismányok és Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb
partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 7627 Pécs, Engel János utca 1.
Telefon: (72) 514-860
E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://baranya.katasztrofavedelem.hu/
6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Vas megye - kivéve Csánig, Csönge, Jákfa, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Rábapaty,
Répcelak, Uraiújfalu közigazgatási területét.
b) Zala megye teljes közigazgatási területe.
c) Győr-Moson-Sopron megyéből Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, Iván, Répcevis,
Sopronhorpács, Szakony, Und, Zsira közigazgatási területe.
d) Veszprém megyéből Kemeneshőgyész, Magyargencs közigazgatási területe.
e) Somogy megyéből Balatonszentgyörgy, Csákány, Főnyed, Hollád, Iharosberény, Inke,
Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Őrtilos, Pogányszentpéter, Sávoly, Somogysámson,
Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Tapsony, Tikos, Varászló, Vése, Vörs
közigazgatási területe, valamint Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része
Horvátkút lakott hellyel.
Elérhetőség:
Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 1.
Telefon: 94/506-700
E-mail: vas.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://vas.katasztrofavedelem.hu/
7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve Nyírlugos, Penészlek, Szorgalmatos, Tiszadada,
Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári települések közigazgatási területét,
Balsa, Dombrád, Ibrány, Timár, Tiszabercel, Tiszakanyár, Tiszatelek, Gávavencsellő települések
közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá Nyírbéltek közigazgatási
területének délnyugati részét, Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz
községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső
területét.
b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Cigánd, Kenézlő, Tiszakarád, Zemplénagárd közigazgatási
területének a Tisza bal partjára eső része.
c) Hajdú-Bihar megyéből Téglás közigazgatási területe, valamint Nyíradony közigazgatási
területének északi része.
Elérhetőség:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14
Telefon: 42/598-930, 42/594-609
E-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/
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8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kivéve Ároktő, Cigánd, Hejőkürt, Kenézlő, Oszlár, Révleányvár,
valamint Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét, Tiszabábolna közigazgatási
területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt), Tiszacsermely,
Tiszadorogma, Tiszakarád, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarján, Tiszaújváros
közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét, Tiszavalk közigazgatási területének a
Kiskörei-tározó területére eső részét, Tokaj és Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal
partjára eső részét.
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Balsa, Dombrád, Ibrány, Timár, Tiszadada, Tiszabercel,
Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszakanyár, Tiszalök, Tiszatelek, valamint Gávavencsellő közigazgatási
területének a Tisza jobb partjára eső része.
c) Heves megye - kivéve Apc, Átány, Boldog, Erdőtelek, Hatvan, Heréd, Heves, Hevesvezekény,
Kerekharaszt, Kisköre, Lőrinci, Nagykökényes, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána,
Zagyvaszántó közigazgatási területét, Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb
partjára eső részét, Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét, Sarud és
Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső
részét, valamint a Kiskörei-tározó területére eső részét.
d) Hajdú-Bihar megyéből Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, közigazgatási területe,
továbbá Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.
Telefon: +36 46 517 359
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://baz.katasztrofavedelem.hu/
9. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Hajdú-Bihar megye - kivéve Téglás közigazgatási területét, Nyíradony közigazgatási területének
északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, Komádi és
Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét, Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb
partján a közúti híd alatt, Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét.
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Nyírlúgos, Penészlek, Szorgalmatos, Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada közigazgatási
területének a Tisza bal partjára eső része, Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része,
valamint Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a NyíregyházaTokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe.
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tokaj, Tiszatardos, Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Oszlár,
Hejőkürt, Tiszatarján, Tiszakeszi, Ároktő, valamint Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza
bal partjára eső része.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra,
a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része, Tiszaigar közigazgatási
területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része, Tiszaörs közigazgatási területének
északkeleti része, Nagyiván közigazgatási területe, Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,
Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali
hullámterét és töltését érintő része.
e) Békés megyéből Bucsa közigazgatási területe, Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti
része, Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része, Biharugra és
Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.
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Elérhetőség:
Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
Telefon: (+36-52) 521-912
E-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://hajdu.katasztrofavedelem.hu/
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, Nagyiván
közigazgatási területét, továbbá Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak
bal partjára eső részét, Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal
oldalára eső részét, Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét, Tiszafüred közigazgatási
területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre
eső részét, Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét, Túrkeve közigazgatási területének a HortobágyBerettyó bal partjára eső részét, Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a
Hármas-Körös bal partjára eső részeit, Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára
eső részét, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső
részét, valamint Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.
b) Heves megyéből Átány, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Pély, Tarnaszentmiklós,
Tenk, Tiszanána közigazgatási területe, továbbá Kömlő közigazgatási területének a Csincsa
belvízcsatorna jobb partjára eső része, Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére
eső része, Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna
jobb partjára eső része, valamint a Kiskörei-tározó területére eső része.
c) Békés megyéből Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső
része.
d) Csongrád megyéből Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része,
Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része.
e) Bács-Kiskun megyéből Lakitelek, Szentkirály (Lászlófalva), Tiszakécske közigazgatási területe,
Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.
f) Pest megyéből Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő,
Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás
közigazgatási területe.
g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a
Kiskörei-tározó területére eső része.
Elérhetőség:
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-040
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://jasz.katasztrofavedelem.hu/
11. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Csongrád megye - kivéve Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső
részét, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét.
b) Bács-Kiskun megyéből Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos,
Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kecskemét, Kelebia, Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Móricgát, Nyárlőrinc,
Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana közigazgatási területe,
valamint Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
c) Békés megyéből Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes,
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Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területe.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára
eső része, Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső
része, Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 721, Szeged, Felső-Tisza part 17.
Telefon: +36-62 / 549-340
E-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/
12. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a) Békés megye - kivéve Almáskamarás, Battonya, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca,
Dombegyháza, Dombiratos, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyháza, Kunágota,
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területét, Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára
eső részét, Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a
Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét, Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a
Sebes-Körös jobb partjára eső részét, valamint Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös
jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és
a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal
parti része, valamint Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső
része.
c) Hajdú-Bihar megyéből Komádi és Kőrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal
partjára eső része, Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint Zsáka
közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.
Elérhetőség:
Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Telefon: (+36-66) 549-470
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: http://bekes.katasztrofavedelem.hu/
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