
 
ÚTMUTATÓ   A   2013.  ÉVRE  VONATKOZÓ   TALAJTERHELÉSI   DÍJ-BEVALLÁS   

„ IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok”  elnevezésű pontjának kitöltéséhez 
 

 
 
 

1. ponthoz: Itt kell feltüntetni a vízdíj számlák szerinti ténylegesen felhasznált vízmennyiséget, ezt a mértéket tartalmazza a 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt  (a továbbiakban: DMRV Zrt.) által küldött kimutatás is.  
 

2. ponthoz: Az adott ingatlanra vonatkozóan locsolási célra felhasznált vízmennyiségként a tárgyév (bevallás határidejét 
megelőző év) május 1. és szeptember 30-a közötti időszakában felhasznált vízmennyiség 10 %-a vehető figyelembe. A 

díjfizetőnek a jelzett időszakra vonatkozó vízdíj számlák másolatát a bevalláshoz kell csatolnia. Vízdíj számlák hiányában a 
levonató vízmennyiséget arányosítással is meg lehet állapítani.  Ez utóbbi esetben a május 1. - szeptember 30. közötti 

időszak vízfogyasztását a DMRV Zrt adatszolgáltatásában szereplő éves vízfelhasználás mértékéhez kell viszonyítani és az 
így kiszámított, 5 hónapra vonatkozó mérték 10 %-a vontható le locsolási kedvezményként a díjalapból (például: ha az éves 

vízfelhasználás 120 m3, akkor ehhez arányosítva az 5 havi vízfelhasználás 50 m3, és ennek 10 %-a, azaz 5 m3 vonható le a 
díjalapból). 

 

3. ponthoz: Elszállított szennyvízmennyiségként az a vízmennyiség vehető figyelembe, amelyet a szennyvíztárolóból a 
Városkút Szolgáltató KFT (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.)  szállított el. A díjfizetőnek az elszállított mennyiséget igazoló 

számlát vagy számlákat a bevalláshoz  kell csatolnia. 

 
    3/A ponthoz: Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségként az a vízmennyiség vehető figyelembe, 

amelyre nézve a díjfizető a meghibásodás javíttatását számlával vagy a DMRV Zrt-től szerzett, meghibásodás bejelentését 

tartalmazó dokumentummal valamint a meghibásodás (csőtörés) idejét is tartalmazó vízdíj számlával igazolja. Az említett 
dokumentumokat díjfizetőnek a bevalláshoz  kell csatolnia. 

Az ebbe a sorba beírandó számadat a következő: A csőtörés időszakára eső vízdíj számla szerinti vízmennyiséget le kell 
vonni a teljes évi vízfelhasználás mértékéből és helyette az előző évi vízfelhasználás arányos részét kell figyelembe venni, ha 

az ügyfél igazolja, hogy a „kritikus mértéket” valóban csőtörés okozta.  
Például: A korábbi évben a DMRV Zrt. adatszolgáltatása szerint 120 m3 volt az ingatlanon az éves vízfogyasztás, a 

tárgyévben (vagyis abban az évben, amelynek vízfogyasztása után bevallást kell tenni) azonban  összesen 250 m3 az éves 
vízfelhasználás. Tegyük fel, hogy a július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak számlája (ekkor volt a „csőtörés”) tartalmaz 

egy „kritikus” 140 m3-t. A 250 m3-es „tételből” le kell vonni a 140 m3-t marad 110 m3. A tárgyévet megelőző év 
adatszolgáltatása szerinti 120 m3 július 1- augusztus 31-e közötti 2 hónapos időszakra eső arányos része 20 m3, tehát ezzel a 

mértékkel kell számolni 140 m3 helyett, vagyis 140-20 =120 - ez utóbbi számot kell beírni a sor jobb oldalán levonandó 
vízmennyiségként a „m3” megjelölés elé.  

 
4. pont: Nem kell kitölteni.  

 
5. pont : Kitöltése értelemszerűen történik. 

 
           6. -7.  pontok: Semmit nem kell beírni, hiszen az adatok már ott szerepelnek a sor jobb oldalán. 

 
8.  pont: Kitöltése értelemszerűen történik. 

 
9. pont:      Különböző alpontjainak bejelölése egyben az adott kedvezményre irányuló kérelmet jelent, az ehhez   kapcsolódó 

tudnivalók  az alábbiak: 

Az a.) alpont esetében: Nem kell semmit csatolni, mert a DMRV Zrt. éves kimutatásában ellenőrizhető a vízfelhasználás 
mértéke.  

A  b.) alpont esetében: Szintén nem kell semmit csatolni, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége helyszíni 
szemle során fogja megvizsgálni, hogy az ingatlanon található-e olyan épület, helyiség (például illemhely vagy tisztálkodásra 

alkalmas helyiség) amelynek használatával szennyezőanyag kerülhet a talajba.  
 

Ha valaki a  9a és  9b pontok szerinti kedvezményre is jogosult lenne, csak az egyiket kell feltüntetnie (miután a 90 %-os 
kedvezmény csak egyszer – egy jogcímen - vehető igénybe). 

 
9/A pont - Egyedülálló, 70 éven felüli személyek  jövedelemnagysággal összefüggő kedvezménye 

Kitöltése értelemszerűen történik azzal, hogy a közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell a 
bevalláshoz   

          
 10. pont:  Az előző pontokban  feltüntetett adatok alapján kiszámításra  kerülhet a ténylegesen fizetendő talajterhelési díj   

összege.  
 

 


