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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

ASP-ADÓ-041 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS 
 
Tisztelt Adózó! 

Jogszabályi háttér: 

A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

felhatalmazása alapján a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

Képviselő-testületének 37/2020. (XI.27.) számú rendelete szabályozza. 

 

Díjfizetési kötelezettség: 

A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági (jegyzői) engedélyezés alapján 

szennyvízelvezetést alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési 

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

 

Talajterhelési díj bevallási kötelezettség: 

A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján köteles 

önadózással bevallást tenni. A kibocsátó a bevallás alapját képező bizonylatokat (vízfogyasztás és 

szennyvíz elszállításról szóló számlákat) a bevallás benyújtását követő 5 évig köteles megőrizni. A 

talajterhelési díj fizetési kötelezettség ellenőrzése céljából az adóhatóság jogosult a közüzemi 

szolgáltatótól a kibocsátóra vonatkozóan adatot kérni. A kibocsátónak a talajterhelési díjra vonatkozó 

tárgyévi bevallását az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell megtennie. 

 

Talajterhelési díj alapja: 

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.  

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 

szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel (Budapesten az FTSZV Kft.-vel) szállíttatott 

el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

Talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja: 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi 

szorzó együttesen határozza meg. 

A talajterhelési díj éves mértéke (TTD) az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  

TTD = E x A x T  

ahol a talajterhelési díj egységdíja (E) : 1.200,- Ft/m3  

A talajterhelési díj alapja (A) mérési lehetőség hiányában 95 liter/nap/fő vízmennyiség. A talajterhelési 

díj alapjának meghatározásánál a kibocsátóval életvitelszerűen együtt élő személyeket kell figyelembe 

venni.  

T = 1,5 értékű szorzó, amely a Budapest XVIII. kerület területérzékenységi szorzója (érzékeny terület), 

amely megállapítás a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeleten alapul.  
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A bevallást az ASP-ADÓ-041 számú iform típusú bevallási űrlap kitöltésével lehet teljesíteni az 

önkormányzathoz. Az útmutató segítséget nyújt a bevallás pontos kitöltéséhez, támogatja az ügyintézés 

gyors és jogszerű teljesítését. 

A bevallás kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.  

 

ELŐLAP 

A bejelentkezést követően az adatok automatikusan betöltésre kerülnek. 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, 

születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító 

jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezése, 

előzmény információ)  

 

FŐLAP 

Bevallás jogcíme:  

- Elszámolás előző évről: utólagos bevallás a tárgyévet megelőző év vízfogyasztásáról.  

- Elszámolás megszűnéssel: utólagos bevallás a tárgyévet megelőző évről úgy, hogy közben a 

díjfizetési kötelezettség megszűnt (pl. ingatlan értékesítése miatt, vagy mert időközben rákötött 

a közcsatornára) 

- önellenőrzés: korábban benyújtott bevallás adózó általi ellenőrzése és javítása (pl. tévesen 

közölt adatok korrigálása). 

- Adja meg bevallással éríntett időszak évének dátumát.  

 

I. A díjfizető (kibocsátó) adatai  

A kibocsátó adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok 

alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, adóazonosító jele, adószáma, statisztikai 

számjele, pénzintézeti számlaszáma, lakóhelye vagy székhelye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail 

címe).  

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan  

Annak az ingatlannak a címét és helyrajzi számát kell megadni, ahol a vízfogyasztás történik.  

 

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)  

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző pontban említett ingatlan tulajdonosa nem egyezik meg 

azzal, aki a talajterhelési díjat fogja megfizetni  

 

IV. Díjfizetéssel Kapcsolatos Adatok  

1. pont: A díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, 

illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. Az átalány 

számítása az önkormányzat rendelete alapján: 95 liter / fő / nap. 

Nem kell figyelembe venni a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál  

- azt a szennyvíz mennyiséget, ami a vízügyi felügyelet engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést, 

- azt a szennyvíz mennyiséget, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy 

egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta, 

- azt a vízmennyiséget, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében – igazoltan és a 

Fővárosi Vízművek Zrt. által elfogadottan - a környezetben elszivárgott, 

- a külön jogszabály felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabályok szerint az év meghatározott 

időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiséget, amely nem lehet 

kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a 

- a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, illetőleg a 

szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási 

vízhasználatot. 
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2. pont: A felhasznált víz mennyisége csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 

- A 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet 18.§-a szerint május 1-től október 31-ig terjedő időszakra 

a csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó 

vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.  

- Locsolási célú felhasználást a díjfizető csak abban az esetben vonhat le, ha a bevalláshoz a 

Fővárosi Vízművek Zrt. igazolását csatolja! Amennyiben igazolást nem csatol be, a kedvezmény 

nem kerülhet levonásra!  

3. pont: A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá azzal a számlákkal igazolt 

vízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel 

szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Budapest 

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata illetékességi területén ezt a 

feladatot a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.), mint szolgáltató látja 

el. A csökkentés igénybevételéhez az igazolás csatolása szükséges. 

4. pont: önkormányzati rendeletünk mentes vízmennyiséget nem határozott meg, így ebben a sorban 

„0 m3” szerepel. 

5. pont: a talajterhelési díj alapját kell megadni, azaz a felhasznált vízmennyiség csökkentve a 

locsolásra felhasznált vízmennyiséggel, valamint az elszállított szennyvíz mennyiségével. 

6. pont: a Ktd. 12.§ (3) bekezdése a talajterhelési díj egységdíjának mértékét m3-enként 1 200.Ft-ban 

állapította meg. 

7. pont: a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet határozza meg a felszín alatti víz szempontjából 

fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny területeket. Ennek megfelelően Budapest Főváros 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat illetékességi területén 1,5 

területérzékenységi szorzó alkalmazandó. 

8. pont: a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz 

mennyisége) a meghatározott egységdíj (1200.- Ft) valamint a település közigazgatási területére 

vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg.  

1.200.- Ft (talajterhelési díj mértéke) * 1,5 (területérzékenységi szorzó) = 1.800.- Ft. 

9. pont: az önkormányzati rendelet díjkedvezményt nem határozott meg. 

10. pont: A kedvezmények levonása után keletkezett talajterhelési díj összege.  

 

V. Felelősség vállalási nyilatkozat  

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok megadása 

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

 

Amennyiben a bevallással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse az Adó Osztályt a központi 

telefonszámon: 296-1400. E-mailt az uszi@bp18.hu e-mail címre tud küldeni, melyet az ügyfélszolgálat 

továbbít az Adó Osztály részére. 
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