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Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 

környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 21/A. § (2) 

bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az 

abban foglaltak végrehajtására a talajterhelési díj helyi szabályaival kapcsolatban 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A talajterhelési díj bevallása és megfizetése 

 

 

1. § (1) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban: 

Adóhatóság) által rendszeresített formanyomtatványon, önadózás útján a 

kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő 

március 31-ig. 

 

(2) Amennyiben mérési lehetőség hiányában a ténylegesen felhasznált vízmennyiség 

pontosan nem állapítható meg, úgy a talajterhelési díj alapját átalány alapján kell 

megállapítani. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti átalány mértékét a hasonló adottságú ingatlanok 

vonatkozásában a tárgyévet megelőző évre adott bevallásokban szereplő 

vízmennyiség átlagában kell meghatározni. Az általány mértékéről megkeresésre az 

Adóhatóság nyújt tájékoztatást. 

 

(4)1 A talajterhelési díjat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 11784009-

15521000-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számla javára kell megfizetni. 

 

 

Díjmentességek 

 

 

2. § A Kttv-ben meghatározott eseteken túlmenően díjmentesség illeti meg azt a 

lakossági kibocsátót: 

a) Aki egyedül él és a bevallást megelőző három hónapban szerzett összes nettó 

jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét. 

b) Akinek a saját és a vele közös háztartásban élő személyekkel a megelőző három 

hónapban közösen szerzett összes nettó jövedelméből számított egy főre eső havi 

nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

kétszeresét. 

c) Akinek a saját és a vele közös háztartásban élő személyekkel a megelőző három 

hónapban közösen szerzett összes nettó jövedelméből számított egy főre eső havi 

 
1 Módosította a 27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



 

nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

négyszeresét, továbbá a közcsatornára való műszaki rákötés az Fővárosi 

Csatornázási Művek által jóváhagyott rákötési tervvel igazoltan műszaki nehézségbe 

ütközik, minek következtében: 

ca) gravitációs csatorna esetében a közterületi gerinccsatornára, illetve a házi 

bekötő csonkra történő rákötés, csatlakozás csak házi átemelő kiépítésével oldható 

meg. 

cb) a rácsatlakozás érdekében 25 métert meghaladó hosszban lenne szükséges 

bekötő csatorna kiépítése. A csatornahossz számítása a telekhatáron belül, a 

telekhatártól számított 1m-től kezdődik, a végpontja pedig az épületbe történő 

becsatlakozási hely. 

 

3. § (1) Díjmentességben részesülnek a jogi akadály elhárultáig mindazon kibocsátók, 

akik számára a közcsatornára való rákötés a közcsatorna felett futó útszakasz 

burkolatára vonatkozó építési, bontási vagy változtatási tilalom fennállása miatt nem 

lehetséges. 

(2) A burkolatbontási tilalom fennállását a bontásra vonatkozó kérelem hatóság által 

határozatban történt elutasítással kell igazolni. 

 

4. §2 2014. június 30. napjáig díjmentességben részesülnek mindazon kibocsátók, akik 

számára a közcsatorna a COL4 fejlesztési ütem során 2013. január 1. után vált 

műszakilag hozzáférhetővé. 

 

4/A. §3 Díjmentességben részesülnek azok a kibocsátók, akik 2019. december 31. 

napjáig rákötnek a rendelkezésre álló közcsatornára. 

 

Eljárási szabályok 

 

 

5. § A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat – beleértve az 

ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat is – az Adóhatóság látja el. 

 

6. § (1) A kibocsátónak a talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezését, 

változását, illetve megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie az Adóhatósághoz. 

 

7. § (1) A díjmentességre vagy díjkedvezményre való jogosultság igazolásának 

kötelezettsége a kibocsátót terheli. A jogosultság igazolásának módját az 

Adóhatóság határozza meg. 

(2) A talajterhelési díj alapját csökkentő számlákat és igazolásokat a tárgyévre 

vonatkozó bevallás mellékleteként be kell nyújtani az Adóhatósághoz. 

(3)4 A talajterhelési díj alapjának locsolási célra felhasznált vízmennyiséggel történő 

csökkentése vonatkozásában a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. 

rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

 

 

 

 
2 Módosította a 38/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. január 01. napjától. 
3 Beiktatta a 27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
4 Módosította a 21/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. december 05. napjától. 



 

Nyilvántartás és adatszolgáltatás 

 

 

8. § (1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a 

díjkedvezményben részesülő személyekről az Adóhatóság nyilvántartást vezet. 

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az 

Adóhatóság csak a kibocsátó azonosítására és a bevallások ellenőrzésére 

használhatja fel. 

9. § Adóhatóság a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében 

megkeresi a Fővárosi Vízművek Zrt-t és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t az azok 

nyilvántartásában szereplő adatok megismerése érdekében. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

10. § (1) Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 31/2004. (VI.29) számú rendelete hatályát veszti. 

 

11. §5 A jelen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 Németh Szilárd s.k. Dr. Szeles Gábor s.k. 

 polgármester jegyző 

 

 

 
5 Módosította a 32/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. január 01. napjától. 


