
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd) 21/A § (2) bekezdésében, és a 26.§ (4) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról a következőket 

rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) E rendelet területi hatálya Visegrád Város közigazgatási területén műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornával ellátott illetékességi területre terjed ki. 

(2) E rendelet személyi hatálya a Ktd. 2.§ a) pontja szerinti környezethasználóra terjed ki 

(továbbiakban: kibocsátó). 

(3) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Ktd. 2.§ b) pontjában meghatározottak szerint azokra a 

környezetterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést 

eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, 

műszaki számítás segítségével meghatározható. 

 

Értelmező rendelkezések 

2.§ 

 

(1) E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ában meghatározottak az irányadók:  

a) jövedelem, 

b) család,  

c) egyedül élő. 

 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség 

3.§ 

 

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. §-a alapján azt a kibocsátót terheli, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági 

engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 

is. 

 

Talajterhelési díj alapja és mértéke 

4.§ 

 

(1) A talajterhelési díj alapja a Ktd. 12. § (2) bekezdése szerinti vízmennyiség. 

(2) A Ktd 14.§-ában meghatározott esetben a talajterhelési díj alapja csökkenthető.   

(3) A talajterhelési díj mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj. 

(4) A talajterhelési díj számítása a Ktd. 3. melléklete alapján történik azzal, hogy Visegrád 

város közigazgatási területére a fokozottan érzékeny területérzékenységi szorzó vonatkozik. 

 

 



Díjmentesség, díjkedvezmény 

5. § 

 

(1) A Ktd. rendelkezései alapján meghatározott díjból kérelemre a tárgyévben 50 %-os 

díjkedvezmény illeti meg a lakossági kibocsátót, ha 

a) családban élő esetén, az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

b) egyedül élő esetén, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.  

(2) Kibocsátó kérelemre mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: 

a) a Ktd. 11.§ (2) bekezdésében előírt esetben, 

b) azon a területen, ahol a közcsatornának az ingatlantól való távolsága vagy egyéb műszaki 

jellemzői miatt a rákötés költsége meghaladná Visegrádon jellemző átlagos rákötési költség 

200%-át. 

c) az a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül élő személy, akinek a havi 

jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

(3) Locsolási célú felhasználásra igénybe vett vízmennyiséggel akkor csökkenthető a 

talajterhelési díj mértéke, ha a kibocsátó a közüzemi szolgáltató szervezetnél (továbbiakban: 

szolgáltató) engedélyezett és nyilvántartott külön mellékvízmérővel rendelkezik. 

 

Eljárási szabályok 

6. § 

 

(1) A kibocsátó a Ktd. 21/A.§ (1) bekezdése szerint önadózással erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon teljesíti bevallási és befizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év március 

31-ig Visegrád Város Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) felé. A Jegyző a 

tényleges kibocsátásról bevallott adatokat ellenőrzi az adatszolgáltatásra kötelezettek 

mennyiségi adataival.  

(2) A talajterhelési díjat a fizetésre kötelezett kibocsátó az önkormányzati adóhatóság 

11742087-15393788-03920000 számú bankszámlájára fizeti meg.  

(3) A szolgáltató igazolása alapján a kibocsátó díjfizetési kötelezettsége a közcsatornára való 

rákötés hónapjának utolsó napjával szűnik meg. 

(4) Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 

kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

(5) A vállalkozás, amennyiben több telephelyet működtet, bevallását telephelyenként külön-

külön nyújtja be. A vállalkozás köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés 

alapja telephelyenként megállapítható. 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

7. § 

 

(1) E rendelet alapján a Jegyző felé adatszolgáltatási kötelezettség terheli 

a) a helyi építési, vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlóját 

b) az illetékes szolgáltatót, 

c) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet. 

(2) A helyi építési, vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója, a helyi építési, 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó hatósági engedély kiadásáról az engedély jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül az engedély egy másolati példánya megküldésével 

szolgáltat adatot. 

(3) A szolgáltató  



a) a közcsatornára rá nem kötött kibocsátókról a tárgyévet követő év március hónap 1. 

napjáig, 

b) a közcsatornára időközben rácsatlakozó kibocsátókról, valamint a kibocsátók adataiban 

bekövetkezett változásokról a negyedévet követő hó 10. napjáig szolgáltat adatot. 

(4) A szolgáltató adatszolgáltatása  

a) a kibocsátók azonosítására, 

b) a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztására, 

c) a locsolási célú vízmennyiség adataira terjed ki. 

(5) A tárgyévet követő év március hónap 1. napjáig a Jegyző részére adatszolgáltatási 

kötelezettség terheli azt a folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezetet, aki/amely 

az önkormányzat illetékességi területén lévő kibocsátó szennyvíztárolójából folyékony 

hulladékszállítást végez. Az adatszolgáltatás a kibocsátók szennyvíztározójából a tárgyévben 

elszállított és igazoltan jogszabályi előírások szerint elhelyezett folyékony hulladék 

mennyiségére terjed ki.  

 (6) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a Jegyző a kibocsátó 

azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

(7) A kibocsátó által beadott bevallásokat a Jegyző a szolgáltató által közölt adatszolgáltatás 

alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a kibocsátó részére 

fizetendő vagy visszaigényelhető díjat.  

 

Záró rendelkezések 

8. § 

 

(1) E rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvényben, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és az 

adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

(2) E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 

(3) E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

Visegrád, 2018. március 22. 

 

 

 

Félegyházi András 

polgármester 

 

 

Dr. Szabó Attila 

jegyző 

 


