
 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

TALAJTERHELÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL 

 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 

előírása alapján Nagydorog Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén 

talajterhelési díjat kell fizetni azon vízfogyasztóknak, akik a rendelkezésre álló 

szennyvízcsatornára nem kötöttek rá.  

 

Első alkalommal az érintett fogyasztók bevallási és befizetési kötelezettségüknek a 2014. 

évi vízfogyasztásuk alapján 2015. május 31. napjáig tehetnek eleget, a számukra később 

külön, névre szólóan kiküldött levélhez mellékelt bevallás formanyomtatványon.  
 

A talajterhelési díj szabályait a Törvény, a díj bevallásával, megfizetésével valamint a 

mentességekkel kapcsolatos helyi szabályokat a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

tartalmazza, melyek kivonatát az önkormányzat honlapján is közzétesszük és e 

tájékoztatáshoz mellékeljük. 

 

Azon vízfogyasztók köréről, akik a rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötöttek rá, a 

Mezőföld Regionális Viziközmű Kft. fog adatot szolgáltatni az önkormányzati adóhatóság 

részére.  

 

Amennyiben a talajterhelési díjfizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy 

keresse Gyetvai Melinda adóügyi ügyintézőt a hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy a 

75/532-019-es telefonszámon, illetve ado@nagydorogonk.axelero.net e-mail címen.  

 

Nagydorog, 2015. február 13. 

 

      Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

  

mailto:ado@nagydorogonk.axelero.net


 

 

KIVONAT 

2003. évi LXXXIX. törvény 

a környezetterhelési díjról 

Talajterhelési díj 

11. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, 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.  

 

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 

szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás 

közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín 

alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens 

tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban 

végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az 

adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 

 

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

szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 

előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

4/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról  

 

2. § 

A megállapítás, a bevallás, a befizetés, az ellenőrzés, az adatszolgáltatás és az eljárás szabályai 

 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a Törvényben meghatározott határidő 

lejártáig a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz 

(továbbiakban: jegyző) tesz bevallást az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon. 

 

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg és önadózás keretében az adóbevallás benyújtásával 

egyidejűleg, de legkésőbb a bevallásra irányadó (1) bekezdés szerinti határidő lejártáig köteles megfizetni 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 11746081-15414870-03920000 számú önkormányzati 

talajterhelési díj beszedési számlája javára. 

 

(7) A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a jegyző az adózás rendjéről szóló törvény irányadó szabályainak 

alkalmazásával ellenőrzi. 

3. § 

Mentesség 

 

Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki  

 

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésének évében legalább egy alkalommal legalább 15 napos 

összefüggő kórházi kezelésben részesült, melyet a kórház által kiadott igazolással kell igazolni, az 

igazolást a bevallási nyomtatványhoz kell csatolni. A mentesség időtartama a kórházi kezelés igazolt 

időtartamával egyező, azaz az éves talajterhelési díj összegét a kórházi kezelés időtartamára eső 

időarányos talajterhelési díj összegével csökkenteni kell. 

b) a díjfizetési kötelezettség keletkezésének évében legalább 6 hónapon át külföldön vállalt munkát, 

melyet a munkáltató által kiadott igazolással kell igazolni az igazolást a bevallási nyomtatványhoz kell 

csatolni. A mentesség időtartama a külföldi munkavállalás igazolt időtartamával egyező, azaz az éves 

talajterhelési díj összegét a külföldi munkavállalás időtartamára eső időarányos talajterhelési díj 

összegével csökkenteni kell. 

  



 
1. függelék 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

           4/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ 

MÉRTÉKÉRŐL 

 

 

A hatályos jogszabályok szerint a talajterhelési díj mértékét [TTD] 

– a talajterhelési díj egységdíja: 1200,-Ft/m3 [E], 

– a díjfizetési alap (mely a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási 

célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, valamint azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja) [A], 

– a területérzékenységi szorzó: 1,5 [T] 

alapján kell számítani. 

 

 

A talajterhelési díj számításának módja: 

 

TTD = E  A  T  

 

Példa: 100 m3 ivóvíz-felhasználás és egyszeri 10 m3-es locsolási célú felhasználás esetére, valamint 80 m3 

számlákkal igazolt szennyvíz-elszállítási lehetőséget feltételezve 

 

TTD = 1200,-Ft/m3  [100 m3/év – (10 + 80 m3/év)] 1,5 = 18.000,-Ft/év (A bevallás 12. c) pontjába kell írni). 

 

Ha a fogyasztó igazoltan 20 napot (a bevallás 11. a) pontjába kell írni) egybefüggően kórházban tartózkodott: 

18.000,-Ft/év/365nap= 49,-Ft/nap 

49,-Ft/x20 nap=980,-Ft 

 

Ha a fogyasztó a fentieken túlmenően igazoltan 183 napot (a bevallás 11. b) pontjába kell írni)  külföldön vállalt 

munkát: 

18.000,-Ft/év/365nap= 49,-Ft/nap 

49,-Ft/x183 nap=8967,-Ft 

 

A bevallás 12. c) pontja szerinti összegből összesen levonható: 980,-Ft+8967,-Ft=9947,-Ft (a bevallás 13. 

pontjába kell beírni). 

 

A fenti példa szerinti fogyasztó befizetendő talajterhelési díja (a bevallás 14. pontjába kell írni): 

18.000,-Ft-9947,-Ft,-=8053,-Ft 

 


