
TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS 

………. adóévről Hódmezővásárhely Önkormányzat illetékességi területén a helyi vízgazdálkodási 

hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról  

 

Az adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:  _____________________ 

Az adóhatóság megnevezése: Hódmezővásárhely MJV. Polgármesteri Hivatal  

Közgazdasági Iroda Adócsoport 

        _________________________________ 

                átvevő aláírása 

 
 

I. A díjfizető (kibocsátó): 

Neve (nők esetében születési családi és utónév is ), Cégneve: _______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Születési helye, ideje: _______________________________________________________________________________________  

Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________  

Címe (lakóhelye, székhelye):  _________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Levelezési címe:  ___________________________________________________________________________________________  

Adószáma: _____________________  ─ ____  ─  ______  Adóazonosító jele: __________________________________________  

Statisztikai számjel:  __________________  ─ _____________  ─  _______  ─  ______  

Telefonszáma: _____________________________  e-mail címe: _____________________________________________________  

 
 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 

Címe:    

Helyrajzi száma: ______________________________________________  

 
 

III: Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel) 

1. Neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________  

2. Születési helye: ____________________________ város/község, ideje: ___________ év ____________________  hó _____  nap 

3. Anyja születési családi és utóneve:  __________________________________________________________________________  

4. Székhelye, lakóhelye:  __________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________ közterület neve ___________ közterület jellege _______ hsz. ____  ép. ___  lh. __  em. _____  ajtó 



 
 

IV. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) 

  2. Záró bevallás* 
 

V. A záró bevallás benyújtásának oka (A megfelelő négyzetbe tegyen egy „X”-et!) 

 1. A vízszolgáltatás igénybevételének megszűnése  Megszűnés ideje :  év  hó  nap 

 2. Egyedi szennyvízelhelyezési 

kislétesítmény/egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezés üzembe helyezése 

Üzembe helyezés ideje:  év  hó  nap 

 3. Rákötés a műszakilag rendelkezésre álló 

közműves szennyvízcsatornára.  

Rákötés ideje:  év  hó  nap 

 
 

VI. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 

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

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

3. A szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:  __________________ m3 

4. Meghibásodásból eredő többlet vízfogyasztás:  __________________ m3 

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

6. A talajterhelési díj egységmértéke: 1200 Ft / m3 

7. Területérzékenységi szorzó 1,5 

8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6.sor * 7.sor)  __________________ Ft 

 
 

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

 ________________________________     P.H.  ____________________________  

 helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
     (meghatalmazottja) aláírása 
 

*A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon a vízszolgáltatás igénybevétele a 
szolgáltató igazolása szerint megszűnt, vagy a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A kibocsátónak a 
talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenn i az 
önkormányzati adóhatósághoz. A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy 
összegben meg kell fizetnie. 


