
 

 

  
TALAJTERHELÉSI DÍJ  BEVALLÁS  

TÁJÉKOZTATÓ  A 2019.  ÉVI  ADÓBEVALLÁSHOZ  
 
 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2018. (XI.22.) számú rendeletével               

2019. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a korábbi 29/2004. (VI.18) számú talajterhelési 

díj rendeletét.  

 

A 29/2018. (XI.22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) hatálya csak a 

2019. évben elfogyasztott vízmennyiség után beadott bevallásokra (beadási határideje: 

2020. március 31.), valamint a 2019. évben kivitelezett rákötések esetében beadott záró 

talajterhelési díj bevallásokra terjed ki. 

A 2018. évi fogyasztás utáni bevallások esetében még a 29/2004. (VI.18) számú talajterhelési 

díj rendelet az alkalmazandó jogszabály.      

 
A rendelet jogszabályi hátterét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény biztosítja.  

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében 

a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 

vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a 

díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 

terheli. 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) 

a tárgyévet követő év március 31-éig. 

 

A Ör. 4. § szerint mentes a talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettség alól az a 

kibocsátó, akinek éves vízfogyasztása nem haladja meg a 2 m3 -t. 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság, a vízjogi 

engedély alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 

adóztatási feladatokat az állami adóhatóság látja el. 

 

Amennyiben az ingatlanon épület nem található, illetve az ingatlanon lévő épületbe a víz 

nincs bevezetve, kizárólag kerti csappal rendelkezik és az ingatlanra bekötött ivóvizet 

kizárólag locsolási célra használja fel, akkor a mellékelten megküldött nyilatkozatot kell 

kitölteni és visszaküldeni. Ebben az esetben talajterhelési díjfizetési kötelezettsége nem áll 

fenn. 

 

Kérjük, hogy a 2019. évi bevallás rovatait nyomtatott betűkkel a kitöltési útmutató alapján 

töltse ki, és a kitöltött bevallást az önkormányzati adóhatóság részére eljuttatni szíveskedjék, a 

másik példányát 2024 december 31-ig őrizze meg. 
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Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (4) bekezdés d) pontja; az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) bekezdés a) pontja; a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek, 

valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, egyéni 

vállalkozók 2019. január 1-jétől csak elektronikusan nyújthatják be bevallásaikat. 

Vállalkozónak nem minősülő magánszemély továbbra is választhat az elektronikus és papír 

alapú bevallás között. 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban az adóbevallások, adatbejelentések elektronikus úton történő 

benyújtására a https://zalaegerszeg.eado.hu/ felületen, valamint a zalaegerszeg.hu honlapon is 

van lehetőség. Az adatbejelentő lapot elektronikus úton az tudja benyújtani, aki ügyfélkapus 

regisztrációval már rendelkezik (vagy ilyet újonnan nyit).  

Ha nem saját ügyben járnak el, úgy ügyeljenek arra, hogy meghatalmazással 

rendelkezzenek! Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a 

teljesítendő adókötelezettséget vagy más egyéb kérelmet, úgy az első elektronikus ügyintézés 

időpontját megelőző munkanapon az e-adó rendszerben elkészített, papíralapú nyomtatványon 

köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti 

jogosultság tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki.  

Ahhoz, hogy a képviselő által elektronikus úton beküldött nyomtatványt be lehessen fogadni, az 

szükséges, hogy a kinyomtatott, és a meghatalmazó és meghatalmazott által is aláírt eredeti 

példányt postai úton vagy személyesen eljuttassák önkormányzati adóhatóságunkhoz.  

 

A bevallást levélben ZMJV Polgármesteri Hivatal Adóosztályán Zalaegerszeg, Kossuth út  

17-19. címen illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán 301. irodában 

ügyfélfogadási időben kedden, szerdán és pénteken 8-12 óráig, kedden és szerdán délután   

13-16,30 óráig van lehetőség benyújtani. 

Telefon: 92/502-151/218 mellék 

 

 

ZÁRÓ BEVALLÁS ESETÉN A BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 

A RÁKÖTÉST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL. 

 

  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő 

módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a 2012. február 1-jei hatállyal 

módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Ktdtv.) 12. § (3) bekezdésében foglaltakat, amely a talajterhelési díj egységdíjának 

mértékét a korábbi 120,-Ft/m3 helyett 1.200,-Ft/m3 összegben határozta meg. 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Zalaegerszeg 

település fokozottan érzékeny területen helyezkedik el, így a Ktdtv. 3. számú mellékletének 

1. számú táblázata alapján 3,0-as területérzékenységi szorzó alkalmazása szükséges. 

 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja (a szolgáltatott, vagy egyedi 

vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az 

átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti 

locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével), az egységdíj (1.200,-Ft), 

valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (3,0) 

határozza meg.  
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A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel (Kaszás és Társa Kft., 

8900 Zalaegerszeg, Gólyahír u. 15.) szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 

előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

Fentiek alapján 2012. február 1-jétől a talajterhelési díj mértéke 1 m3 ivóvíz-fogyasztás 

után 3.600,-Ft. 

 

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  
A 2019.  ÉVI HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE  

TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ  

 

I. A kitöltési kötelezettség a díjfizető (kibocsátó) nevére, személyes adataira vonatkozik. 

Magánszemély esetében az adóazonosító jelet, nem magánszemély esetében az 

adószámot és a statisztikai számjelet a megfelelő rovatban fel kell tüntetni! 

 

II. A törvény – így a rendelet – telephely részletezésben kér adatokat, ennek megfelelően, ha 

egy kibocsátóhoz több kibocsátási hely is tartozik, abban az esetben valamennyi 

díjfizetéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát fel kell sorolni. 

 

III. A kitöltési kötelezettség az ingatlan tulajdonosára, személyes adataira vonatkozik, 

amennyiben nem azonos a díjfizetővel. 

 

IV. Bevallás jellege 

Éves bevallást kell benyújtani, ha a kibocsátót a 2019. teljes adóévben talajterhelési díj 

fizetési kötelezettség terhelte, továbbá akkor is, ha a talajterhelési díj fizetési 

kötelezettség a 2019. év közben keletkezett és a díjfizetési kötelezettség fennállt 2019. 

december 31-én is. 

Ha teljes évben fennállt a díjfizetési kötelezettség, akkor a VI. Bevallási időszak sorban 

2019. január 1. naptól – 2019. december 31-ig terjedő időszakot kell beírni, ha a 

díjfizetési kötelezettség év közben keletkezett, akkor a díjfizetési kötelezettség kezdő 

napjától 2019. december 31-ig terjedő időszakot kell beírni. Például: ha a díjfizetési 

kötelezettség 2018. július 1-jén keletkezett, akkor a bevallási időszak 2019. július 1-jétől 

2019. december 31-ig tart. 

 

Záró bevallást kell benyújtani, ha a kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége 

megszűnt. A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, 

amely napon a vízszolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt 

(1.), vagy egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény, illetve egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezés üzembe helyezése megtörtént (2.), vagy a kibocsátó a műszakilag 

rendelkezésre álló közműves szennyvízcsatornára rákötött és azt a szolgáltató igazolta 

(3.). A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati 

adóhatósághoz. 

 

V. A záró bevallás benyújtásának oka 

A záró bevallás benyújtásának okát a megfelelő négyzetben kell jelölni, a díjfizetési 

kötelezettség megszűnésének dátumát a megjelölt négyzet mellett fel kell tüntetni. 
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VI. Bevallási időszak 

A Kitöltési Útmutató IV. pontjában foglaltaknak megfelelően kell jelölni azt az 

időszakot, amelyre a bevallás vonatkozik.  

 

VII.  A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 

A talajterhelési díjat a II. pontban felsorolt kibocsátási helyenként külön-külön kell 

bevallani és a „Soronként összesen” oszlop is értelemszerűen kitöltendő, egyrészt a 2019. 

január 1-jétől 2019. december 31-ig, illetve a díjfizetési kötelezettség évközi megszűnése 

esetén a megszűnés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 

 

 

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben 

A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve 

mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége abban az 

időszakban, amelyről a bevallás készül. 

 

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség 

Annak a vízmennyiségnek a 10%-a, amelyet családi-házas ingatlanon, vagy lakásonként 

legalább 100 m2 zöldterületi tulajdonnal rendelkező társasházban április 1-je és         

szeptember 30-a között fogyasztanak, locsolási kedvezményként figyelembe vehető. 

 

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz     

 mennyisége 

Az a számlával igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra 

feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezését igazolja. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 

települési folyékony hulladék begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását végző 

közszolgáltató: Kaszás és Társa Kft., 8900 Zalaegerszeg, Gólyahír u. 15. 

 

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség 

 A talajterhelési díjról szóló 29/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet nem tartalmaz erre 

vonatkozó rendelkezést. 

 

5. A talajterhelési díj alapja 

A felhasznált – szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 

felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott – víz 

mennyisége (1. sor) csökkentve a locsolásra felhasznált vízmennyiséggel (2. sor), az 

elszállított szennyvíz mennyiségével (3. sor) és az önkormányzati rendelet szerinti mentes 

vízmennyiséggel (4. sor). 

 

6. A talajterhelési díj egységmértéke: - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig: 

 1200,-Ft/m3. 

 

7. Területérzékenységi szorzó: - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig: 3. 

 

8. A számított talajterhelési díj: 

 A talajterhelési díj alapja (5. sor) szorozva a talajterhelési díj egységmértékével (6. sor) és 

a területérzékenységi szorzóval (7. sor). 

 

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény 

 A talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelet nem tartalmaz erre 

vonatkozó rendelkezést. 
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10. Fizetendő talajterhelési díj 

 A számított talajterhelési díj (8. sor) csökkentve az önkormányzati rendelet szerinti 

díjkedvezménnyel (9. sor). 

 

 

Kérjük, hogy a dátum sor kitöltéséről, valamint a bevallás aláírásáról ne feledkezzen meg! 

 

 

      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

           Adóosztálya 


