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Bevallás 

 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

Talajterhelési díjhoz 2012. évről 

(Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz 2013. március 31-ig) 

 

I. A díjfizető, (kibocsátó): 

  

a, Neve: ………………………………………………………………………………………………….. 

b, Születéskori neve: …………………………………………………………………………………….. 

c, Születési helye és ideje: ……………………………Anyja neve:………….......................................... 

d, Lakcíme / székhelye: …………………………………………………………………………………. 

e, Levelezési címe: ……………………………………………………………………………................. 

f, Adóazonosító jele:………………………………….Telefonszáma…………………………………… 

g, Adóigazgatási száma: ……………………………...Statisztikai számjele: …………………………... 

 

II. Kállósemjén illetékességi területén díjfizetéssel érintett ingatlan: 

 

a, Címe: …………………………………………………………………………………………………. 

b, Helyrajzi száma: …………………………………az ingatlanon található vízórák száma: …………. 

 

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

 

Neve (cégneve):………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye: ………………………………… Ideje: ………………………………………………... 

Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………… 

Levelezési címe:  ………………………………………………………………………………. 

 

IV. A 2012. évi díjfizetéssel kapcsolatos adatok:  

A.) 

1.) A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség 2012. január 31-

ig (Ha a vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat 

rendelete szerinti 1 hónapra számított átalány vízmennyiséget kell 

beírni!) 

m
3
 

2.) Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m
3
 

3.) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított 

szennyvíz mennyisége: 
m

3
 

4.) Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: m
3
 

5.) A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok 

összegével) 
m

3
 

6.) A talajterhelési díj egységmértéke: 120 Ft/m
3
 

7.) Területérzékenységi szorzó külön jogszabály szerint:  3,0 

8.) A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor) m
3
 

9.) Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: Ft 

10.) Fizetendő talajterhelési díj: Ft 



B.)  

1.) A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a 2012. február 1-

től 2012. december 31-ig (Ha a vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az 

önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra számított átalány 

vízmennyiséget kell beírni!) 

m
3
 

2.) Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m
3
 

3.) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított 

szennyvíz mennyisége: 
m

3
 

4.) Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: m
3
 

5.) A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok 

összegével) 
m

3
 

6.) A talajterhelési díj egységmértéke: 1200 Ft/m
3
 

7.) Területérzékenységi szorzó külön jogszabály szerint:  3,0 

8.) A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor) m
3
 

9.) Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: Ft 

10.) Fizetendő talajterhelési díj: Ft 

 

 

C.) Összesen fizetendő adó: A.) 10 sor + B.) 10. sor  Ft 

 

V. Kibocsátónak a díjkötelezettséggel kapcsolatos egyéb közlendője, nyilatkozata: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

Kállósemjén, 2013. év …………………… hó …………… nap 

 

 

 

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

                     Az adózó vagy képviselője  

                                                                                                        (meghatalmazottja) aláírása 

 

 

 

Adóhatóság tölti ki! 

 

Érkezett: 2013. __________________ 

Átvette:   _______________________ 



Tájékoztató a talajterhelési díj bevallás kitöltéséhez 

 
Ön most Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájának 

tájékoztatóját olvassa. Küldeményünk célja, hogy tájékoztassuk a környezetterhelési díjról szóló 

módosított 2003. évi LXXXIX. törvény által megállapított és az önkormányzat számára kötelezően 

alkalmazandó talajterhelési díj lényeges szabályairól és egyben segítséget nyújtsunk a 

díjkötelezettség bevallásához, megfizetéséhez is. 

A hivatkozott törvény alapján talajterhelési díjat kell fizetni mindenkinek, aki a műszakilag 

rendelkezésére álló (kiépített) közcsatornára nem kötött rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági 

engedélyezés hatálya alá tartozó (házi, kommunális) szennyvízelhelyezést ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is alkalmaz. Ahol a csatornahálózat nem épült ki (nem áll rendelkezésre) ott 

talajterhelési díjat nem kell fizetni.  Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a személyt, aki csak 

olyan vízvételi lehetőséggel rendelkezik (kerti csap), amely nem igényli egyedi szennyvíztároló 

megépítését. Amennyiben a fenti feltételek alapján Önt a díjkötelezettség érinti, a 2012. évi 

bevallásának és megfizetésének az önadózás szabályai szerint legkésőbb 2013. március 31-ig 

eleget kell tennie a talajterhelési díj bevallás és a mellékelt befizetési bizonylat 

felhasználásával. A talajterhelési díj mindaddig terheli a díjkötelezettet (kibocsátót), amíg a 

közcsatornára való rákötés nem valósul meg, vagy amíg a díjkötelezett személye nem változik meg. 

Bevallás I. pontja: a díjfizető adatait, és a díj adóhatósági nyilvántartásához szükséges további 

adatokat tartalmazza. A törvény a díjkötelezettet „kibocsátó”-ként nevesíti. A díjkötelezett, vagy 

kibocsátó az, aki a vízszámlát fizeti, akinek a nevén a vízfogyasztás történik. 

Bevallás II. pontja: a díjkötelezettséggel érintett ingatlan adatait, valamint egyéb, a díjkötelezettség 

ellenőrzését elősegítő adatokat tartalmaz. 

Bevallás III. pontja: csak akkor kell kitölteni, ha a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. felé a vízfogyasztási díj 

nem az ingatlan tulajdonosának a nevén kerül megfizetésre, így a fogyasztó (díjfizető) és az 

ingatlantulajdonos személye nem azonos. 

Bevallás IV. pontja: a talajterhelési díj megállapítására (kiszámítására) szolgál. A talajterhelési 

díjat az érintett kibocsátó maga köteles a bevallásban megállapítani és bevallás benyújtásával 

egyidejűleg megfizetni (önadózás). A díj alapját, mértékét, díjcsökkentő tényezőket és 

kedvezményeket a törvény határozza meg, a számítási mód levezetése is a törvényt követve történik, 

melynek értelmezéséhez soronként fűzünk kommentárt. Figyelem! A díj számítása az 1. és a 2. 

oldalon lévő táblázat alapján történik! 

1. A talajterhelési díj alapja a vízmérő által mért, vagyis a 2012. évi vízszámlákon szereplő összes 

vízmennyiség, amit a 2012. évi bevalláson is szerepeltetni kell. (Az A.) pontban január 31-ig, a B.) 

pontban február 1-től december 31-ig elfogyasztott vízmennyiséget kell feltüntetni.) 

2. A locsolásra elhasznált vízmennyiséget kell feltüntetni, külön jogszabály alapján. 

3. A talajterhelési díj csökkenthető a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan 

elszállított szennyvíz mennyiségével. A jogosultságot igazoló irat (számlákat) a bevalláshoz 

mellékelni kell, ezek hiányában a díj alapja nem csökkenthető! 

4. Az önkormányzat rendelete szerinti mentes vízmennyiség összege kerül (kerti csappal rendelkezik 

az ingatlantulajdonos, akkor az 1. pontban szereplő elfogyasztott vízmennyiség összegét kell 

ideírni). 

5. Ebbe a rovatba az 1. sor csökkentve a 2., 3., 4., sor összegével, vagyis a díjfizetés alapja kerül. 

6. A törvény 120 Ft/ m
3
-ben (2012. január 31-ig), 1200 Ft/m

3 
(2012. február 1-től) határozza meg 

a számításba bevont egyik szorzó, az egységdíj összegét, 

7. Külön jogszabály határozza meg településenként, az egyes területek adottságait figyelembe véve 

az alkalmazandó területérzékenységi szorzót. Kállósemjén területe fokozottan érzékeny terület, 

így az 1,0-3,0- ig terjedő skálán 3,0-as kategóriában szerepel. Ezért a díjszámítás ezen szorzója 

3,0. 

8. A számított talajterhelési díj m
3
-ben kifejezve kerül itt feltüntetésre. (5. sor * 6. sor * 7. sor) 

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény összegét kell itt feltüntetni. (Az önkormányzat 

rendelete nem tartalmaz díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó szabályt.) 

10. A 2012. év után fizetendő talajterhelési díj teljes összege szerepel itt.  

A számítás módja: 5. sorban szereplő számított díjalap szorozva a 120 Ft/m
3
-es egységdíjjal (2012. 



január 31-ig) 1200 Ft/m
3
-es egységdíjjal (2012. február 1-től), szorozva továbbá a 3,0 

területérzékenységi szorzóval. Röviden: 5, sorban feltüntetett számított díjalap szorozva 360-al 

2012. január 31-ig, 3600-al 2012. február 1-től . A törvény szerint a megállapított talajterhelési 

díjnak 2004. és 2005. évre 20 %-át, 2006. évre 50 %-át,  2007. évre 75 %-át, 2008. évre 90 %-át, 

2009. évben és azt követő években pedig a 100 %-át köteles megfizetni a díjkötelezett. 

E szabályozásnak megfelelően a 2012. évre fizetendő díj a 10. pontban megállapított díj 100%-a.                                                                                                                                              

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény I. sz. melléklet 3. pontja alapján, ha a 

talajterhelési díj összege az 100 Ft-ot nem haladja meg az adókötelezettség nem áll fenn. A 

talajterhelési bevallást ettől függetlenül be kell nyújtani hivatalomban. 

Bevallás V. pontja: A talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban itt lehet nyilatkozni 

arról, hogy az ügyfél kerti csappal rendelkezik, vagy egyéb közlendőt is fel lehet tüntetni. 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat a beszedett talajterhelési díjat a 

környezetvédelmi alapjában elkülönítve köteles kezelni, és azt kizárólag környezetvédelmi 

célokra használja fel. Így addig is, amíg a csatornahálózatra nem köt rá, díjbefizetésével járul 

hozzá a kerületi környezetvédelmi célok megvalósításához. Amennyiben bármilyen díjjal 

kapcsolatos kérdése merülne fel készséggel adunk tájékoztatást a bevalláson szereplő 

telefonszámon, vagy a hivatal ügyfélfogadási idejében személyesen is. 

                                                                                                                  Önkormányzati adóhatóság 

 

* Figyelem! A 3. sorban szereplő, díjalap csökkentőként figyelembe vett tételek valódiságát a 

bevalláshoz csatolt, szippantást igazoló számlákkal hitelt érdemlően igazolni kell!  

 


