
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
talajterhelési díj bevalláshoz és megfizetéshez 

 
 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban Ktd.) 11. §-a, 
valamint Velence Város Képviselő-testületének 22//2015. XI.26.) önkormányzati rendelete 
alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló1 közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. 
 
A talajterhelési díjat a Ktd. 21/A. § (1) bekezdése értelmében a kibocsátónak kell 
megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás), erről az adóhatóság határozatot nem ad 
ki. Az önadózás értelmében a törvény szerinti bevallásról és befizetésről a fizetésre 
kötelezettnek kell gondoskodnia! A bevallási nyomtatvány rendelkezésre áll az 
önkormányzat adóirodájában, de honlapunkon (www.velence.hu) is elérhető.  

 
A talajterhelési díj bevallási és befizetési határideje: tárgyévet követő év március 31. 

Ezen időpontig a hiánytalanul kitöltött nyomtatványt postai úton vissza kell küldeni, és a 
kiszámított talajterhelési díjat az önkormányzat 11736082-15363107-03920000 számú 
számlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással meg kell fizetni.  
 
FELHÍVOM A FIGYELMET, HOGY A KISZÁMÍTOTT DÍJ ÖSSZEGÉNEK 
BEFIZETÉSE CSAK A VELE EGYIDEJŰLEG BENYÚJTOTT (PAPÍRALAPÚ) 
BEVALLÁSSAL ÉRVÉNYES. A FIZETÉS ELMULASZTÁSA PÓTLÉKOT, A 
BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA BÍRSÁGOT VON MAGA UTÁN. A 
BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN BÍRSÁG KISZABÁSA 
MELLETT A TALAJTERHELÉSI DÍJ EGYSZERŰSÍTETT ELLENŐRZÉSSEL 
MEGÁLLAPÍTÁSRA, ÉS KÖVETELÉSKÉNT VÉGREHAJTÁSRA KERÜL. 
 
EGYÉB TUDNIVALÓK:  
 A bevallási kötelezettségnek minden kibocsátónak eleget kell tennie, annak is, aki 

törvényi, vagy  önkormányzati kedvezményben,  vagy mentességben részesül. 
 A fogyasztási adat számszerűségének vitatása ügyében az illetékes DRV Zrt.- t kell 

felkeresni. 
 Aki a bevallási időszakban, évközben értékesíti az ingatlanát, vagy beköti a csatornát, 

annak az adott év január 1. és a változás napján leolvasott vízmennyiség különbözetéről 
kell záró bevallást tenni. 

 A kiépült víziközmű rendszerre történő rákötési kötelezettségről a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. §-a rendelkezik. 

 
 
 
 
 

1 58/2013.(II.27.) számú kormányrendelet 1.§ 27. pontja értelmében műszakilag rendelkezésre álló 
szennyvízcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető hálózat, amelybe a házi 
szennyvízhálózat bekötése gravitációs szennyvízelvezetés esetén házi szennyvíz beemelő közbeiktatása nélkül, 
kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható; 
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