
Talajterhelési díj 

 

Az  eljárás jogi alapja: 

 

- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 

- Ecser Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 14/2009.(X.08.) sz. rendelete 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról és a 

talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a 

rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről 

 
   

 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli  azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági 

engedélyezés alapján 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 

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-, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-

kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett 

alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. 

 

Eljárás megindítása  

A talajterhelési díj fizetésére kötelezettnek az önadózás szabályai szerint kell bevallást 

benyújtani minden év március 31.-ig az előző éves vízfogyasztása alapján. Ezzel egyidejűleg 

a bevallásban kiszámolt díjat be kell fizetni. A bevallás alapját képező bizonylatokat 

(vízfogyasztás és szennyvíz elszállításról szóló számlákat) a bevallás benyújtását követő 5 

évig meg kell őrizni.  

 

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége 

 

A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3 (2012. február 1-től) 

 

A talajterhelési díj mértéke: 

Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Ecseren 1.5) 

 

 

Bevallás benyújtásának határideje:  

-    a tárgyévet követő év március 31. 

Befizetési határidő:  

-    a tárgyévet követő év március 31. 



 

 

Díjkedvezmények és mentességek 

 

- A talajterhelési díjra vonatkozóan 50 %-os kedvezményben részesülnek:  

 

a) azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában a gyermek(ek) után A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, valamint  

 

b) az a kibocsátó, aki 70. életévét betöltött egyedülálló személy, amennyiben jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét 

 

-Ha a végleges éves díjfizetés összege az 1.000 forintot nem haladja meg, úgy bevallási 

kötelezettség melletti díjfizetési kötelezettség nem keletkezik. Azaz a kibocsátó mentesül a díj 

megfizetése alól 

 

- A mentességet, kedvezményt kérelmezni  kell. A kérelmet a kibocsátó a bevallással 

egyidejűleg nyújtja be a jövedelemigazolásokkal (utolsó 3 havi, vagy megelőző évi) együtt, 

mind a kibocsátó, mind a családtagjai vonatkozásában. 

 

 

A talajterhelési díjat Ecser Nagyközségi Önkormányzat 65100022-11354152 számú 

talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

 

Talajterhelési díj bevallás 2012 kitölthető 

Talajterhelési díj bevallás 2012 nyomtatható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


