
Azonosító:………………….. 
 

BEVALLÁS 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról 

a 20….. évről 
(Benyújtandó Szentendre Város Önkormányzatának adóhatóságához.) 

 
 

I. A díjfizető (kibocsátó) adatai: 

Neve (cégneve): ________________________________________________________________________  

Születési helye:  ________________ ideje: _______________ anyja neve: _______________________  

Adóazonosító jele / adószáma:  __________________________________________________________  

Statisztikai számjele: ______________________________________________________________________ 

Lakóhelye / székhelye: __________ irányítószám  _______________________________ város/község 

 ______________________________________ közterület neve és jellege ____ hsz. ___ em. ____ ajtó 

Levelezési címe: ________ irányítószám  _____________________________________ város/község 

 ______________________________________ közterület neve és jellege ____ hsz. ___ em. ___ ajtó 

Telefonszáma:  _________________________ e-mail címe:  ____________________________________  

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan adatai: 

Címe: 2000 Szentendre, _______________________________________ utca __________ hsz. 

Helyrajzi száma: __________________________  

 

III. Az ingatlan tulajdonosának adatai (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel): 

Neve (cégneve): ________________________________________________________________________  

Születési helye:  ________________ ideje: _______________ anyja neve: _______________________  

Levelezési címe: ________ irányítószám  _____________________________________ város/község 

 ______________________________________ közterület neve és jellege ____ hsz. ___ em. ___ ajtó 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 

 

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:              ____________ m3 

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az átalány-vízmennyiséget kell beírni az alábbiak szerint: 0,1 m3/fő/nap 
abban az esetben, ha a kibocsátó kizárólag egyedi vízbeszerzési lehetőséggel rendelkezik; 0,05 m3/fő/nap abban az 
esetben, ha a kibocsátó az egyedi vízbeszerzési lehetőségen túl vezetékes víz bekötéssel is rendelkezik)  

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:   _____________  m3 

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:  ________  m3 

4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2. és 3. sor összegével):   _____________  m3 

5. A talajterhelési díj egységmértéke:   1200 Ft/m3 

6. Területérzékenységi szorzó (a 2003. évi LXXXIX. törvény 3. sz. melléklete és a  
27/2004 (XII.25.) KvVm rendelet melléklete alapján):   3 

7. A számított és fizetendő talajterhelési díj (4. sor × 1200 Ft × 3):  _____________   Ft 



 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________  (helység), ______ év ___________________hó __________nap 

 

  _______________________________________  

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



 

 
Kitöltési útmutató a talajterhelési díjról szóló bevalláshoz 

 
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, 
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a 
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési 
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a 
kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által 
évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 
2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért 
értékeket. 
A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az 
adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 
 
I. A kitöltési kötelezettség a díjfizető (kibocsátó) nevére, személyes adataira vonatkozik. Magánszemély esetében az 
adóazonosító jelet, nem magánszemély esetében az adószámot és a statisztikai számjelet a megfelelő rovatban fel 
kell tüntetni! 
 
II. Ha egy kibocsátóhoz több kibocsátási hely is tartozik, akkor az egyes kibocsátási helyekről külön-külön bevallást 
kell benyújtani. 
 
III. A kitöltési kötelezettség az ingatlan tulajdonosára, személyes adataira vonatkozik, amennyiben nem azonos a 
díjfizetővel. 
 
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 

1. A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon 
- a vízszolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt, vagy  
- egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezés üzembe helyezése 
megtörtént), vagy  
- a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közműves szennyvízcsatornára rákötött és azt a szolgáltató igazolta.  

2. A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított 30 
napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz. 

3. A sorok kitöltésével kapcsolatos magyarázat 
A talajterhelési díjat kibocsátási helyenként külön-külön kell bevallani és valamennyi sor kitöltendő. 
a) A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben 
A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában 
az átalány alapján meghatározott víz mennyisége abban az időszakban, amelyről a bevallás készül. 
b) Külön jogszabály (8/2000. (X.18.) KöVim rendelet) alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség 
Annak a vízmennyiségnek a 10%-a, amelyet kertes ingatlanokban április 1-je és szeptember 30-a között 
fogyasztanak, locsolási kedvezményként figyelembe vehető. 
c) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége 
Az a számlával igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.  
d) A talajterhelési díj alapja 
A felhasznált – szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési 
lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott – víz mennyisége (1. sor) csökkentve a locsolásra felhasznált 
vízmennyiséggel (2. sor), az elszállított szennyvíz mennyiségével (3. sor). 
e) A talajterhelési díj egységmértéke a 2013. évben:  
1200 Ft/m3 
f) Területérzékenységi szorzó: a 2003. évi LXXXIX. törvény 1. sz. melléklete és a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
melléklete alapján Szentendre vonatkozásában a szorzó értéke: 3. 
g) A számított és fizetendő talajterhelési díj: 
A talajterhelési díj alapja (4. sor) szorozva a talajterhelési díj egységmértékével (5. sor) és a területérzékenységi 
szorzóval (6. sor). 
  

Kérjük, hogy a dátum sor kitöltéséről, valamint a bevallás aláírásáról ne feledkezzen meg! 


