
 
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL  

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy 

JEGYZŐ 
 

1250 Budapest, Pf. 35., Telefon: 458-3000; KRID: IKERPMH web: www.budavar.hu, www.budavar.eado.hu; e-mail: ado@budavar.hu 

 

BEVALLÁS  

a talajterhelési díj megállapításához  
 

 

I. A díjfizető (kibocsátó): 

Neve:___________________________________________________________ 

Születési helye, ideje:________________________________ évhónap 

Anyja születési családi és utóneve:____________________________________ 

Adóazonosító jele: Adószáma:  -- 

Lakóhelye:  ____________ település___________________közterület neve 

______________ jellege ______hsz.____ép.____em.___ajtó 

Levelezési címe: ____________________________________ város, község 
 közterület          közterület 

____________________________ neve _____________jellege ______hsz.____ép.____em.___ajtó 

 

Telefonszáma: __________________________ e-mail címe: ____________________ 

 

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 

Címe: ___________________ település ________________ közterület neve 

_____________ jellege ______hsz.____ép.____em.___ajtó 

 

Helyrajzi száma:________________________________________________ 

 

 

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

Neve (cégneve):___________________________________________________________ 

Születési helye, ideje:________________________  évhónap 

Anyja születési családi és utóneve:____________________________________ 

Levelezési címe: __________ település _____________________ közterület neve 

______________jellege ______hsz.____ép.____em.___ajtó 
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IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 

 

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

2. A vízmérő óra (órák) azonosító száma: ______________________________________ 

3. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: ____________ m3 

 (Locsolási célú felhasználás az állami tulajdonú vízi közmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló 

8/2000.(X.18) KöViM rendelet alapján májustól 1-től szeptember 30-ig fogyasztott víz mennyiség 10 %-a) 

4. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított  

 szennyvíz mennyisége: ____________ m3 
(A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, az  59/2011. (X.12.) Főv. 

Kgy. rendelet által meghatározott, Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-vel szállíttat el.) 

5. A talajterhelési díj alapja   (1 sor csökkentve a 3; 4 sorok összegével):   ___________m3 

6. A talajterhelési díj egységmértéke: 1.200,- Ft/m3 

7. Területérzékenységi szorzó: 1,5 

8. A számított talajterhelési díj (5. sor x 6. sor x 7. sor) _____________Ft 

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: _____________Ft 

10. Fizetendő talajterhelési díj(8.sor -9.sor) _________________________________________Ft. 

 

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

megfelelnek 

_____________________________           

Helység           év           hó    nap 

 

 

        _________________________ 

        Az adózó vagy képviselője 

        (meghatalmazottja) aláírása 

 

Amennyiben az adózó helyett meghatalmazottja jár el, akkor kérjük az önkormányzati adóhatóság 

által rendszeresített meghatalmazás csatolását. 

 


