
TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS 

                                2020 évben a 2019 évről  
 

Szada, 2020. …………hó……………nap 

 

                                                                                  ……………………………….   

                                                                                                   aláírás 
                                                                         adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)                                                                                                          

 

 

I. rész  

(Adózó tölti ki!) 

Adóalany azonosító adatai 

1. Név:………………………………………………………………………………………… 

Születési név:………………………………………………………………………………. 

Születési hely: ……………………….. idő:……………………………………………….  

2. Címe (lakcíme, 

székhelye):………………………………………………………………………………….

Irányítószám:………………………….Város/község:……………………………………. 

       ………………………………………utca, …………hsz. 

 3.  Adóazonosító jele: …………………………., adószáma: ………………………………... 

 4.  Ha nyugdíjas, akkor törzsszáma:………………………………………………………….. 

 5.  Bankszámla (pénzintézet) megnevezése:………………………………………………….. 

                                                 Számlaszám:………………………………………………….. 

 

II. rész 

A talajterhelési díj megállapítása 

 

A talajterhelési díjjal érintett ingatlan címe:  

2111 Szada, ………………………….. utca……………sz. (………………hrsz.)         

 

 I. Az adó alapjának megállapítása______________________________________________            

                  1.Víz mennyisége 2019. évben:      

         - szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén                                                                                                                                       

                      a méréssel igazolt felhasznált mennyiség:                    ……m3              

                    - Átalánydíj alapján meghatározott vízmennyiség:        ……m3                        m3 

        2. Ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás 2019. évben:                                            m3 

                   3. Mellékvízmérő (kerti csap) által mért locsolásra felhasznált 

                     vízmennyiség                                                                                                      m3 

                   4. Talajterhelési díj alapja: (1.sor-2.sor-3.sor)                                                      m3 

                   5. Szennyvíztár.ból elszállított szennyv. mennyisége 2013.évben:                      m3 

                   6. Talajterhelési díj korrigált alapja (1.sor-2.sor-3.sor-5.sor):                              m3 

II. Talajterhelési díj kiszámítása  

                   7. Talajterhelési díj egységára      1200,-Ft/m3 

                   8. Területérzékenységi szorzó:                                                                           1,5    

                   9.  Éves talajterhelési díj (6.sor×7.sor×8.sor)                                                       Ft  

III. 2019.évben a bevallással egy időben megfizetendő díj                                  ..……….Ft    

(meghatározott talajterhelési díj 100%-a.)                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kitöltési útmutató 
 

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 felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az 

adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 

 

A 2019. évi vízfogyasztás alapján fizetendő talajterhelési díj bevallásának és befizetésének határideje a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján: 2020. március 31. 

A mellékelt bevalláson a 2019. évi tényleges vízfogyasztás alapján kell megállapítani és befizetni a talajterhelési 

díj összegét. 

 

Magyarázatok a bevallás egyes soraihoz: 

 

1./ A bevallás első oldalán lévő bekeretezett rész az adóhatóság tölti ki, így üresen kell hagyni. 

2./ A bevallás I. részét pontosan a személyi okmányoknak megfelelően kell kitölteni. 

3./ A bevallás II. részének kitöltésekor a talajterhelési díjjal érintett ingatlan címét pontosan kell feltüntetni. 

 

4./ Az adó alapjának megállapítása: 

- Víz mennyisége 2019. évben, a szolgáltató által nyújtott víz esetén az adatokat a rendelkezésre álló 

számlák, illetve ezek hiányában a DMRV Zrt.-től kért igazolás, számlák alapján kell feltüntetni.  

- Az ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás: 

Itt a 2019. évben történt csőtörés, egyéb szivárgás miatt igazoltan figyelembe veendő mennyiségeket lehet 

feltüntetni. A bevallott mennyiségről hivatalos, a DMRV Zrt.-által kiadott jegyzőkönyvvel, egyéb 

okirattal kell rendelkezni. 

- Locsolási célú felhasználás: 

    A környezetvédelmi díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a 

 talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerint locsolás célú felhasználásra 

 figyelembe vett víz mennyiségével. 

- A szennyvíztározóból elszállított szennyvíz mennyisége: 

A szennyvíztározóból elszállított víz mennyiségét csak a jogszabályoknak, illetve a helyi rendeletben 

meghatározott előírásoknak megfelelő szállítás esetén lehet figyelembe venni. A szállított mennyiséget 

számlával kell igazolni 

- A talajterhelési díj korrigált alapja, a bevallásban feltüntettek szerint kell kiszámolni. 

 

5./ Talajterhelési díj kiszámítása. 

     A talajterhelési díj egységára: 1200.-Ft/m3 

     A területi szorzó: 1,5 

     2020. évben az éves díj 100 %-át kell megfizetni. 

     A fentiek értelmében a 2019. évben Szada nagyközség közigazgatási területén a talajterhelési díj mértéke: 

     2019. január 1. naptól 2019. december 31. napig 1.200.-Ft x 1,5 = 1.800.-Ft/m3 

 

6./ Fizetendő talajterhelési díj: 

A bevallás III. részében kiszámított díjat kell befizetni 2020. március 31. napjáig a mellékelt befizetési csekken, 

illetve utalás esetén a 11742049-15391621-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlára. 

 

Bevalláshoz Mellékelni kell az alábbi bizonylatokat: 

- a DMRV Zrt.-által szolgáltatott 2019. évi fogyasztott vízmennyiség számlamásolatokat, ezek 

hiányában a DMRV Zrt.-től kért éves vízfogyasztás igazolás másolatát 

- a locsolás célra felhasznált mellékvízmérő (kerti csap) által fogyasztott vízmennyiség Igazolás 

másolatát 

- a szennyvíztározóból elszállított mennyiség számlával igazolt másolatát  


