
 

T Á J É K O Z T A T Ó  

a talajterhelési díjjal kapcsolatban  

 

 

A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a 

környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a 

környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az 

Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvényt. 

A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden 

egysége után 2004. évtől – az önkormányzati adóhatósághoz -  talajterhelési díjat kell 

fizetni.  A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a többször  módosított  

26/2004.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

A rendelet hatálya Szentgotthárd Város közigazgatási területére, illetve azokra a 

kibocsátókra terjed ki, akik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 

(szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági  engedélyezés 

alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak ( a továbbiakban: kibocsátó). A közcsatorna 

üzembe helyezésétől számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni. 

 

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín 

alatti víz mennyiségi-, minőségi védelmére használhatja fel. 

 

A talajterhelési díj alapja:  

 

- A szolgáltatott ivóvíz mennyisége csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. Erről  igazolást az ivóvíz 

szolgáltatójától  kell kérni . 

 

- 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. A szállítást kizárólag a folyékony hulladék  (szennyvíz) elszállítására az 

önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozással lehet elvégeztetni – 

2011. évben a Drain Team ÖKO Kft. Szombathely Acsádi út 50.  Tel.: 94/312-468, 

illetve annak jogutódja SZIGETI SZÁM-ADÓ Számviteli Szolgáltató és 

Környezetgazdálkodási Kft. 9700 Szombathely, Acsádi út 50.  

 

A bevalláshoz szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál  

szerezhető be , illetve kérésre postázzuk. A tájékoztató és a bevallási nyomtatvány 

Szentgotthárd Város Önkormányzat internetes honlapjáról 

www.hivatal.szentgotthard.hu   letölthető, nyomtatható. 

A bevallási nyomtatványt az adócsoport minden év március 15-ig megküldi az adózónak. 

Ezen a nyomtatványon  kell levezetni a talajterhelési díj számítását. 

 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke : 120 Ft/m
3 
. 

 

Szentgotthárd közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (T) : 1,5 . 

 

A bevallás benyújtásának határideje : 2012. március 31. 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


 

A 2011. évi tényleges kibocsátás alapján számított díjat  a bevallással egyidejűleg 2012. 

március 31-ig kell megfizetni  az alábbi számlára:  

 

 Talajterhelési díj beszedési számla : 11747068-15421481-03920000. 

 

 

A 2011. évre fizetendő díj megállapítása a 2011. január 1-től a szennyvízhálózatra 

történő rácsatlakozás időpontjáig a tényleges – igazolható – kibocsátási adatok alapján 

önadózással történik. 

 

 

Figyelem! 
 

A 2003. évi LXXXIX törvény 12.§ (3) bekezdése értelmében 

2012.  február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/ m3
-ről  

1200 Ft/ m
3
-re változik. 

 

Tekintettel arra, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kth.) 21/A §-a szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, 

bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március 31-éig, ez azt jelenti, 

hogy a Kth. 12. § (3) bekezdésében meghatározott díjat, amely  

 

-2011. január 1-től 2011. december 31-éig esedékes, és 2012. március 31-éig kell bevallani és 

megfizetni, azt még 120 Ft/m
3
 összegben kell elszámolni.  

 

-2012. január 1-től 2012. január 31-ig 120 Ft/m
3
, 2012. február 1-től 2012. december 31-ig 

1200 Ft/m
3
. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. február 01. 

 

 

       Szentgotthárd Város Jegyzője 


