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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
talajterhelési díj bevalláshoz és megfizetéshez 

 
ELJÁRÁS REND 

 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd.) 11.§- a 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 nyomtatvány 
illetve csekk rendelkezésre áll az önkormányzat adóirodájában, de honlapunkon /www.velence.hu/ 
is elérhető az intézmények menü, letölthető nyomtatványok almenüpont alatt.  

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 talajterhelési 
díjat az önkormányzat 11736082-15363107-03920000 számú számlájára átutalással vagy csekken 
befizetni.  
 
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 kötelezettséget minden alanynak meg kell tenni, annak is, aki az önkormányzati 

kedvezmény vagy mentesség miatt a díjfizetés alól mentesül. 
� Bejelentési kötelezettség teljesítése végett, aki az alábbi jogcímek (a közcsatorna műszakilag nem áll 

rendelkezésre; ingatlan üres telek; az ingatlanon szennyvízelhelyezés nem történik; a csatorna már korábban 
bekötésre került; egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz) 
valamelyike okán nem tartozik a talajterhelési díj hatálya alá, úgy az a bevallás IV. rovatában való 
jelöléssel jelenti ezt be a hatóságnak. 

� 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. tv. 55.§ és 83.§ (5) bekezdése rendelkezésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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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A TALAJTERHELÉSI DÍJ KISZÁMÍTÁSA, KITÖLTÉSI ÚTMUTAT Ó 

 
BEVALLÁS JELLEGE: 
Éves a bevallás, ha az elszámolandó adóévben az ingatlant nem kötötte be a központi csatornahálózatba.  
Záró a bevallás, ha az elszámolandó adóévben az ingatlant bekötötte a központi csatornahálózatba. Az 

időszak január 1. naptól a bekötés napja közötti időszak, e rovatban ezt meg kell jelölni.  
 
A bevallás  
V/1. pont, „a felhasznált vízmennyiség”: a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. 
 
V/2. pont, „ Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség”: 8/2000.(X.18.) KöViM. 
rendelet értelmében locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető a május 1. és szeptember 30. napja 
között fogyasztott víz max. 10 %- a.      
 
V/3. pont, „ Szennyvízszállításra jogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége”: a 
Ktd. 14. § kimondja, hogy a talajterhelési díj alapja csökkenthet azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék 
jogszabályi elírások szerinti elhelyezését igazolja. 
 
V/4. pont, „Önkormányzati rendelet szerint mentes vízmennyiség”: lásd lejjebb a kedvezmények, mentességek 
jogcím alatt. 
 
V/5. pont, „A talajterhelési díj alapja”: a felhasznált vízmennyiség/átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, a 
szennyvízszállításra jogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével és az Önkormányzati 
rendelet szerint mentes vízmennyiséggel. 
 
V/6. pont, „A talajterhelési díj mértéke”: a Ktd. 12. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a talajterhelési díj 
mértéke a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a 3 számú melléklet szerinti, a település 
közigazgatási területére vonatkozó a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított 
területérzékenységi szorzó szorzata. 

Ktd. 12.§ (3) bekezdése értelmében a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3. 
 
Ktd. 3. számú melléklete: 

Kevésbé  
érzékeny  
területen 

Érzékeny  
területen 

Fokozottan  
érzékeny  
területen 

Helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó 
talajterhelés esetén alkalmazandó területérzékenységi szorzó 

1,0 1,5 3,0 

 
A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet településenként határozza meg a terület érzékenységét. Velence 
település a fokozottan érzékeny területként van megjelölve, így tehát a területérzékenységi szorzója 3. 
 

Velencén a talajterhelési díj mértéke fenti levezetés értelmében: 3.600,- Ft / m3 / év 
 
V/7. pont, „Számított talajterhelési díj”:  

 Számított talajterhelési díj = díjfizetési alap (m3) x egységdíj (Ft/m3) x település területérzékenységi szorzó 
 
V/8. pont,  „Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény”: lásd lejjebb a kedvezmények, mentességek 
jogcím alatt. 
 
V/9. pont, „Fizetendő talajterhelési díj”: a számított talajterhelési díjból az önkormányzati díjkedvezménnyel 
csökkentett összeg. 
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KEDVEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK  

 
 
A Ktd. 21/A.§ (2) bekezdés valamint a 26.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján Velence Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2014.(III.03.) számú rendeletében az alábbi kedvezményeket, 
mentességet nyújtja: 
 
� Mentességet biztosít a hivatalos dokumentummal igazolt csőtörés, meghibásodás okán elszivárgott víz 

mennyiségére. 
 

� Díjkedvezményben kizárólag a velencei állandó lakosok2 részesülhetnek. 
 
1. 100% kedvezmény illeti meg (azaz mentes a talajterhelési díj fizetése alól) a 70 év feletti állandó 

velencei lakos.  
 
2. 50%-os kedvezményben részesül, aki a talajterhelési díj törvény szerinti fizetési határidejének 

évében 
- aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
- önkormányzati segélyben 
- álláskeresési támogatásban 
- normatív lakásfenntartási támogatásban 
részesül 

 
A kedvezményt a bevallási íven kell kérni, a megfelelő jogcím megjelölésével, és a kedvezményre való 
jogosultság igazolásával. Ezek hiányában a kedvezmény nem biztosítható. 
 
 
Hatáskörömbe és illetékességembe tartozó kérdéseiket ügyfélfogadási időben a 22/589-409 
telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hivatal adóirodájában tehetik fel. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 óráig 

szerda 8-15.30 óráig 
péntek 8-12 óráig 

 

                                                 
2 állandó lakosként regisztráltnak tekintendő a településen állandó lakásbejelentéssel, valamint 
letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy, aki életvitelszerűen a lakóhelyén is tartózkodik. 
 


