
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Talajterhelési dj bevallása 

 

Figyelem! Az űrlapon a szürke hátterű mezők nem módosíthatók, azokat a Portál számolja 

ki!  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban Ktd.) 11. §-a 

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

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági 

szennyvízelhelyezést – ideértve azt is, aki egyedi zárt vagy elszivárgó szennyvíztározót – 

alkalmaz.  

A Ktd. hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki (amely az engedélyhez kötött 

környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a 

továbbiakban: kibocsátó). A Ktd. 3. § c) pontja alapján a kibocsátó (minden természetes 

személy, jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) a talajba juttatott 

környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési díjat köteles fizetni.  

A díjkötelezettséget önadózással kell teljesíteni, azaz a kibocsátónak kell azt 

megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.  

A talajterhelési díj összegét három tényező határozza meg (Ktd. 12. §), mégpedig a 

talajterhelési díj alapja, egységdíjának mértéke, valamint a település közigazgatási területére 

vonatkozó területérzékenységi szorzó. 

 

Önkormányzat választás: Csomád Község Önkormányzata 

Szerepkörváltás: Szerepkörök kiválasztása 

- Saját néven (magánszemélyként);  

Az önkormányzathoz bejelentett képviselő vagy meghatalmazott nyújthatja be: 

- Cég nevében; - Saját néven (egyéni vállalkozóként); - Egyéni vállalkozó nevében;  - Más 

természetes személy nevében; - Hivatali kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében; - Cég 

nevében eljárva másik cég képviseletében 

Ügyindítás, Űrlapok: Ügyindítás 

Ágazat: Adóügy;  

Ügytípus: Talajterhelési díj 

Űrlap: Talajterhelési díj bevallás (ASP ADO 041)  

I. ELŐLAP 

Az ügyindításhoz be kell jelentkezni ügyfélkapun keresztül, így az Űrlapon automatikusan 

kitöltésre kerülnek az azonosító adatok többségét. 

 



Beküldő adatai 

Az ügyfélkapuval történő bejelentkezés esetén az általános adatok, mint viselt név, születési 

név, anyja születési neve, születési hely, idő az adatok előtöltésre kerülnek. 

Beküldő tartózkodási helyét, levelezési címét szükséges megadni. Olyan címet kell 

feltüntetni, ahol tényleges, kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú 

küldemény kézbesítésével is. 

Beküldő adóazonosító jele automatikusan előtöltésre kerül. 

Beküldő email címe, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan 

elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám. 

 

Eljárás módja 

Az ügyindításkor az mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében vagy 

Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot. 

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.  

Elektronikus kapcsolattartás  

Rendelkezni kell arról, hogy az ügyfél engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást. Az 

engedélyezés, illetve a tiltás a legördülő menüből választható ki. 

 

Előzmény információ  

Az előzmény információnál elegendő egy hivatkozási szám, iktatószám megadása. 

II. FŐLAP 

BEVALLÁS 

Feldolgozás jogcíme 

Ki kell választani, hogy az elszámolás a bevallás időpontját megelőző évre vonatkozik, 

megszűnés miatt kerül benyújtásra, vagy pedig önellenőrzésről van szó. 

A tárgyévet is meg kell adni. 

 

I. Díjfizető (kibocsátó):  

Értelemszerűen kell kitölteni mind a magánszemélyek, mind a társaságok 

(díjfizetők/kibocsátók) azonosításához szükséges adatokat. Az űrlap a bejelentkezésnek 

megfelelően kitölti a mezők többségét.  

Az adózó jellege kérdésre a következő választási lehetőségeink vannak:  

- Magánszemély 

- Egyéni vállalkozó  

- Cég  

Egyéni vállalkozó és cég esetén meg kell adni az adószámot, statisztikai számjelét, Cég esetén 

az adatbejelentő cégnevét. 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:  

Annak az ingatlannak a címét, valamint helyrajzi számát kell megadni, ahol a vízfogyasztás 

történik. 



III. Az ingatlan tulajdonosának adatai 

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a II. pontban szereplő ingatlan tulajdonosa nem 

egyezik meg azzal, aki a talajterhelési díjat fizetni fogja (pl. haszonélvező, bérlő). 

IV. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok 

Ki kell tölteni az elszámolási időszak kezdete és vége. 

1. A díj alapja az adott évben szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel 

igazolt felhasznált víz mennyisége köbméterben kifejezve. 

2. A Ktd. 12. § (2) bekezdése alapján az 1. pont szerinti felhasznált víz mennyisége külön 

jogszabály alapján csökkenthető a locsolásra felhasznált vízmennyiséggel. Az 58/2013. 

(II.27.) Kormányrendelet 63. § (6) d) pontja szerint elkülönített mérés hiányában a 

lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő 

időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10%-kal csökkentett, 

korrigált mennyiségét lehet figyelembe venni. 

3. A Ktd. 14. §-a alapján az 1. pontban felhasznált vízmennyiség csökkenthető azzal a 

számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra 

feljogosított szervezettel szállítat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezését igazolja. A csökkentés igénybevételéhez az igazolás csatolása 

szükséges! 

4. Az önkormányzati rendelet ne, határozott meg szerinti mentes vízmennyiséget, így ebben 

a sorban „0” köbméter szerepel. 

5. A talajterhelési díj alapját (azaz a felhasznált vízmennyiség csökkentve a locsolásra 

felhasznált vízmennyiséggel, valamint az elszállított szennyvíz mennyiségével) a Portál 

számolja ki. 

6. A Ktd. 12. § (3) bekezdése a talajterhelési díj egységdíjának mértékét köbméterenként 

1.200 Ft-ban állapítja meg. 

7. A területérzékenységi szorzó: jogszabály által meghatározott kategória, melynek mértéke 

Csomád Község Önkormányzata vonatkozásában 1,5. 

8. Számított talajterhelési díj: a 5. sorban szereplő talajterhelési díj alapjául szolgáló 

vízmennyiség megszorozva az egységdíj értékével (1.200 Ft/m3) és szorozva a 

területérzékenységi szorzóval (1,5). 

9. Az Ör. díjkedvezményt nem határozott meg, így ebben a sorban „0” köbméter szerepel. 

10. Fizetendő talajterhelési díj: megegyezik a 8. sor összegével, melyet legkésőbb a tárgyévet 

követő év március 31-ig kell megfizetni Csomád Község Önkormányzata részére, a 

11742094-15441764-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlára. 

V. Felelősségvállalási nyilatkozat 

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamit meghatalmazási adatok 

megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik. 

Meghatalmazás pontban az Előlapon megadott adattal összhangban kell lennie. 

A jelölőnégyzet kipipálásával lehet választani az alábbiak közül: 

a) az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

– Az Önkormányzathoz korábban bejelentett képviselő vagy meghatalmazott. 



b) meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) – Amennyiben nincsen bejelentve a 

meghatalmazott az Önkormányzathoz, akkor a kérelem benyújtásakor kell 

mellékletként megküldeni  

c) adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő – Az önkormányzathoz korábban 

bejelentett pénzügyi képviselő. 

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a kitöltött űrlapokat beküldést megelőzően 

szíveskedjenek letölteni, lementeni ugyanis erre - a Kincstártól kapott tájékoztatás alapján - 

később nem lesz mód és a beküldést követően már nem tudják elérni az egyébként már 

beküldött űrlapot. 

Tájékoztatjuk, hogy a központi és csomádi helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal 

kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és 

adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a 

https://www.csomad.hu/hu/ugyintezes/ado-ugyek elérhetőségen részletesen tájékozódhat. 

 


