
Cegléd – Talajterhelési díj bevallás 
 

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, 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. 

Jogosultak köre 

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. 

Mit kell tennie 

A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített papíralapú „Talajterhelési díj 

bevallás” elnevezésű nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági 

Irodában.  

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják 

be: 

• természetes személy, 

• lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,  

• 2021-ben 1 004 400,- Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő,  

• az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni 

vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, önálló 

bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos. 

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a bevallás elektronikusan nyújtandó 

be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a 

magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). 

Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére az ASP-ADÓ-041 számú „Talajterhelési díj 

bevallás" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 

elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot 

az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal 

az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. 

Kötelezettségmulasztás 

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan 

adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség 

jogszerű teljesítésére. 

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. 

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem 

természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az 

adóhatóság. 

https://cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/talajterhelesi_dij_bevallas.pdf
https://cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/talajterhelesi_dij_bevallas.pdf


Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

Határidők 

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége: 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap 

nevét (Talajterhelési díj bevallás), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, 

valamint az "Ügytípus"-nál az "talajterhelési díj" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Papíralapon benyújtható űrlapok, kitöltési útmutatók elérhetősége: 

• Talajterhelési díj bevallás 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.  

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás 

útján a tárgyévet követő év március 31-ig.  

Eljáró szerv 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Egyéb információk 

A talajterhelési díj alapja:  

a) helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott 

víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve 

külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, 

b) vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és használt víz éves 

mennyisége, csökkentve a külön jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezései szerint 

megtisztított víz mennyiségével. 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja, a meghatározott egységdíj, 

valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza meg. 

A talajterhelési díj kiszámítása:  

a felhasznált ivóvíz mennyisége x egységdíj x területérzékenységi szorzó.  

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/ m3. 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és 

megfizetnie önadózás útján a tárgyévet követő év március 31-ig. 

  

https://cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/talajterhelesi_dij_bevallas.pdf


Kapcsolódó nyomtatványok 

meghatalmazás 

Vonatkozó jogszabályok 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény 

• a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

• a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

• Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről 

szóló 24/2012. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/150
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/151
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2017/153
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2017/153
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2003/89
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2013/Korm/58
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1990/93
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1990/93
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/309153
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/309153
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ 

BEVALLÁSÁHOZ 

 

Űrlap száma: ASP-ADO-041-2015 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.),  

• Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XII. 2.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról (a továbbiakban: Ör.), 

• A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 

• 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, 

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény, 

• A 35/2008.(XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető 

bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról (továbbiakban: PM rendelet). 

  

A Ktd. célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a 

környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való 

ösztönzése. A Ktd. alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az 

önkormányzati adóhatóságok látják el. 

 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 

álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá 

tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A 

díjfizetésre kötelezett kibocsátó a Ktd. által megállapított talajterhelési díjnak a 100 %-át 

köteles megfizetni. 

 

A talajterhelési díj alapja vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén a BÁCSVÍZ Víz- és 

Csatornaszolgáltató Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. (továbbiakban: Szolgáltató) által a 

szolgáltatott víz mennyisége, egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált víz 

mennyisége. Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem 

került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált 

vízmennyiséget. 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra 

figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

A Ktd.12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 

1200 Ft/m3 összegben határozza meg. 

 

Az évi bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje 

jogszabály alapján minden év március 31. 
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BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY 

 

A bevallási nyomtatvány  

 

I. részében a kibocsátó (díjfizetésre kötelezett) magánszemély és nem magánszemély (egyéni 

és társas vállalkozás) pontos azonosításához szükséges adatokat kell értelemszerűen kitölteni. 

 

A II. részt az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát kell beírni. 

 

Egy kibocsátó több ingatlan után is fizethet talajterhelési díjat, melyet ingatlanonként külön‐

külön bevalláson kell benyújtania. 

 

 

A III. részt csak akkor kell kitölteni, ha az ingatlan tulajdonosa nem azonos a kibocsátóval. 

 

A IV. rész a talajterhelési díj alapjának és a díj összegének megállapítására szolgál. Az adott 

évben fogyasztott vízmennyiség 12 hónapra számított átalány vízmennyiségét kell bevallani és 

a fizetendő talajterhelési díj összegét jogszabály alapján március 31. napjáig kell Cegléd 

Város Önkormányzatának 11742025-15394772-0392-0000 számú talajterhelési díj 

számlájának beszedési számlájának javára megfizetni. 

 

A bevallást az érintett ingatlan használója (a tényleges kibocsátó) köteles kitölteni a 2019. évi 

tényleges fogyasztás alapján. Amennyiben az ingatlant a bevallás időpontjában senki nem 

használja, az ingatlan tulajdonosa(i) köteles abban az esetben is a bevallási kötelezettségnek 

eleget tenni. 

− Csökkenthető az ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott víz 

mennyiségével, illetve az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján a szezonális (locsolási) 

vízfelhasználásának minősülő, május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszaki elszámolás 

alapjául szolgáló vízfogyasztás 10%-val. 

− Levonható a szolgáltatott víz mennyiségből az a számlával igazolt szennyvíz mennyiség, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, 

amely a folyékony hulladék jogszabály szerinti elhelyezését igazolja. 

 

A fizetendő díj összeg a korrigálás utáni szennyvíz mennyisége és a törvény szerinti 1200.-

Ft/m3-es egységdíj szorzatából számolható ki. 

 

Az Ör. 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kibocsátó negyedévente a negyedév utolsó napjáig 

a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátása alapján fizetett teljes díj negyedévének 

megfelelő összegben díjelőleget fizet. A b) pont értelmében, ha a kibocsátó folyamatosan 

működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján kell megfizetnie a folyó negyedévre 

irányadó díjelőleget. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

alapján a gazdálkodó szervezetnek minősülő (ide tartozik az a magánszemély egyéni 

vállalkozó is aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel) adózó 

elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal, fizetési 

kötelezettségét Cegléd Város Önkormányzatának 11742025-15394772-03920000 számú 

talajterhelési díj számlájának javára teljesítheti.  


