
Nyilatkozat 
a talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban 

 

Alulírott   (lakcím:  , 

anyja neve:  , szül.hely, idő:  , 

adószám:  , szig.sz.:  ) 

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 
A tulajdonomban/használatomban lévő  8900 Zalaegerszeg,  u.     sz. alatti, 

 hrsz-ú ingatlanom tekintetében talajterhelési díjfizetési kötelezettség nem áll 

fenn, mivel 

- az ingatlanon épület nem található, az ingatlanra bekötött ivóvizet kizárólag 

locsolási célra használom fel * 

- az ingatlanon lévő épületbe a víz nincs bevezetve, kizárólag kerti csappal 

rendelkezem, az ingatlanra bekötött ivóvizet kizárólag locsolási célra használom fel 

* 

így az ingatlanon szennyvíz nem keletkezik, talajterhelő anyagot nem bocsátok a környezetbe. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatom valódiságát a nyilatkozattételtől számított 5 évig az 
önkormányzat és az önkormányzat illetékességi területén közműves ivóvízellátást és közműves 

szennyvízelvezetést végző víziközmű-szolgáltató ellenőrizheti. 

 

Amennyiben nyilatkozatom tartalma nem felel meg a valóságnak, az alábbi jogi következményeket 
vállalom: 

➢ az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 221. § (2) bekezdése szerint 

az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság 
a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer 

forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 
mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű 

teljesítésére, 

➢ amennyiben a kötelezettség elmulasztásának feltárására revízió keretében kerül sor, úgy a 
feltárt adóhiányon túlmenően adóbírságot kell fizetni, melynek mértéke az adóhiány 50 %-a 

(Art. 215. § (3) bekezdés), valamint a késedelmes megfizetés miatt az adóhiányt késedelmi 

pótlék is terheli (Art. 206. § (1) bekezdés). 

 
Kijelentem, hogy az ingatlan rendeltetésében bekövetkező, szennyvízkibocsátással járó változás esetén 
jogszabályi kötelezettségemet a közcsatornára történő rákötéssel, vagy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű 

talajterhelési díj kötelezettségemet önkormányzati adóhatóság részére történő bevallással, a díj 
megfizetésével teljesítem. 

 
Jelen nyilatkozatot a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alóli mentességem céljából adtam ki. 

 

Adatvédelmi tájékoztatónk a http://zalaegerszeg.hu oldalon található. 

Zalaegerszeg, 2023.    

  _ 

ingatlan tulajdonosa/használójának aláírása 

 
………………………………………… 

*a megfelelő rész aláhúzandó Telefonos elérhetőség száma 

http://zalaegerszeg.hu/

