
TALAJTERHELÉSI DÍJ 

 

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 

engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 

is, alkalmaz.  

 

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót 

a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

 

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

szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz 

és a törvényben előírt feltételeknek megfelel. 

 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja (a szolgáltatott víz mennyisége), az 

egységdíj (1200 Ft/m³), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó 

területérzékenységi szorzó határozza meg.  

 

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

kibocsátó szennyvíztározójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a 

tárgyévet követő év április 30-ig. 

 

A bevallási kötelezettség teljesítéséhez segítséget nyújt az adóhatóság azzal, hogy az érintettek 

részére évente megküldi a bevallási nyomtatványt, valamint közli az Északdunántúli Vízmű 

Zrt. által kimutatott vízfogyasztás mennyiségét. 

 

A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített, a honlapról letölthető űrlapon 

levélben, illetve személyesen. Továbbá elektronikus úton, az E-Önkormányzat Portálon 

keresztül az ASP-ADO-041 „Talajterhelési díj bevallás” iForm típusú űrlapon. Az E-

Önkormányzat Portál használatához kapcsolódó tájékoztató az önkormányzat honlapjának 

főoldalán, az E-ÜGYINTÉZÉS ikonra kattintva található. 

 

A talajterhelési díj bevallás benyújtása díj- és illetékmentes. 

 

Az ügyintézési határidő a bevallásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. 

 

A talajterhelési díjat Ászár Község Önkormányzata 62900050-10007675 számú talajterhelési 

díj számlájára kell teljesíteni. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

- Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I.1.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról 

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

- Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 


