
Kitöltési útmutató 
 

Változás: Azon kibocsátókat, akik 2018. évben vagy azt megelőzően betöltötték a 70. életévüket, 2019. 

január 01. napjától nem terheli talajterhelési díj bevallás benyújtási kötelezettség.  
 

 

A talajterhelési díj megfizetése nem pótolja a bevallás benyújtását. Ha Ön bármilyen 

mentességre, vagy kedvezményre jogosult, a bevallást abban az esetben is kitöltve, 

aláírva vissza kell juttatni az Adóügyi Osztály címére! 
 

Kérjük, hogy a bevallást az alábbi útmutató alapján szíveskedjék kitölteni és a tárgyévet követő év március 

31-ig a Szolnok Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályra Szolnok, Kossuth tér 9. címre visszaküldeni. 

 

Jelölje meg, hogy melyik évről nyújtja be a bevallást. 

 

I/1. Válassza ki, hogy Ön magánszemély, vagy Egyéb (pl. gazdasági társaság). 

I/2. Írja be díjfizető (kibocsátó) nevét. 

I/3. Abban az esetben kell kitölteni, ha Ön magánszemély. 

I/4. Abban az esetben kell kitölteni, ha Ön Egyéb (pl. gazdasági társaság). 

I/5. Lakcím/székhely feltüntetése. Ha a levelezési cím más, mint a lakcím/székhely, itt jelezheti. 

I/6. Abban az esetben kell kitölteni, ha Ön magánszemély. 

I/7. Megadhatja telefonszámát és/vagy e-mail címét. 

 

II/8. A fogyasztási hely címe és a közüzemi azonosító számot kötelező kitölteni. ** 

         

III. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel. 

 

IV/11. A bevallás jellegénél egyet kötelező választani. Időszakos bevallás esetén a bevallási időszak vége 

a csatornarákötés napja. ** 

 

IV/12. Amennyiben díjkedvezményre/díjmentességre jogosult, kérjük jelölje X-el. 

 

12.2.1. A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díjra vonatkozóan 75% -os díjkedvezményben 

részesül: 

 a) az a családban élő kibocsátó, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át; 

 b) az az egyedülálló kibocsátó, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

 

12.2.1. A talajterhelési díjra vonatkozóan díjmentességben részesül az a kibocsátó, aki a tárgyévben 

a 70. életévét betölti. 

12.2.2. A kibocsátó mentesül a talajterhelési díj fizetése alól, ha a közcsatornának az ingatlantól való 

távolsága vagy egyéb műszaki jellemzői miatt a rákötés költsége meghaladná a Szolnok Megyei Jogú 

Város közigazgatási területén a tárgyévben jellemző átlagos rákötési költség 250%-át. 

 

A rendelet 3/A. § (2) bekezdésében szereplő mentesség érvényesítéséhez az ingatlan 

csatornahálózatra történő rákötési költségének mértékéről a VCSM Zrt. által kiadott igazolás 

szükséges! 

 

 

Talajterhelési díj kiszámítása:  

 

A. sor: Ebben a sorban a tárgyévben a kibocsátó által fogyasztott vízmennyiséget kell feltüntetni. 

(Időszakos bevallás esetén ez a rákötés napjáig fogyasztott vízmennyiség) ** 



 

B. sor: Ebben a sorban van lehetőség levonni a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt 

mennyiséget, melyet olyan arra feljogosított szerv szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 

előírások szerinti elhelyezését igazolja. (Igénybevétel esetén a bevalláshoz a számlák másolatát 

csatolni szükséges!) 

 

C. sor: Az A. és B. sor különbözetét kell feltüntetni, mely a díjfizetés alapját képezi. 

F. sor: Ez a sor tartalmazza a tárgyévi talajterhelési díj mértékét, melynek kiszámítása a következő: 

díjfizetési alap (C. sor) * egységdíj (1.200Ft/m3 D. sor) * területérzékenységi szorzó (E. sor) 

 

G. sor: Csak magánszemélyek esetén! Amennyiben a IV/12. pontban jelezte, hogy jogosult 

díjkedvezményre, akkor az F sor 75%-a. Igénybevételéhez a bevalláshoz tartozó jövedelemi adatok 

kitöltése (V. pont) kötelező és a jövedelmekről igazolás szükséges! 

 

H. sor: Csak magánszemélyek esetén! Amennyiben a IV/12. pontban jelezte, hogy jogosult díjmentességre 

jogosult, akkor a H sor megegyezik az F sorral. A rendelet 3/A. § (2) bekezdésében szereplő mentesség 

érvényesítéséhez az ingatlan csatornahálózatra történő rákötési költségének mértékéről a VCSM 

Zrt. által kiadott igazolás szükséges! 

 

I. sor: a számláján fennálló túlfizetés összegét írhatja be. ** 

 

J. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgyévi talajterhelési díjfizetési kötelezettséget. 

            F – G – I vagy F – H – I. 

 

** az előzetesen kiküldött értesítésben található adat 

 

 

Az összeget a bevallás benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig kell a 

mellékelt csekken, vagy a 11745004-15408930-03920000 számlaszámra megfizetni! 

 

Fontos változás! 

 

A 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet értelmében az Adóügyi Osztály az adóhátralék beszedésekor a 

végrehajtási eljárás megindításáért 5.000.- Ft végrehajtási költségátalány felszámítására köteles. 

 

Ezen költség elkerülése érdekében kérjük, hogy a bevallásban számított díjat befizetési határidőig 

szíveskedjen teljesíteni! 


