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Tájékoztató a talajterhelési díj bevallásához

A környezetterhelési díjról szóló  2003. évi LXXXIX. törvény  rendelkezik a talajterhelési díj 
megfizetésének kötelezettségéről. A díj bevezetésének célja a környezet és természet védelme, 
terhelésének mérséklése,  valamint  a  környezetet  használók ösztönzése  az  ezek megóvását 
szolgáló tevékenységre.

Talajterhelési  díj  bevallást  március  31-ig  azoknak  a  magánszemélyeknek  és  jogi 
személyeknek,  valamint  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezeteknek  kell 
benyújtaniuk Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóhatósági Irodájára, 
akik/amelyek  a  talajterhelési  díj  alanyának  minősülnek.  A talajterhelési  díj  alanyának  (a 
továbbiakban:  kibocsátó)  minősülnek  azon  környezethasználók,  akik  nem  kötnek  rá  a 
műszakilag rendelkezésükre álló  közcsatornára és helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaznak. A 
díjat  az  a  kibocsátó  köteles  megfizetni,  akinek/amelynek  a  nevére  a  vízfogyasztásmérő 
műszer be van jelentve, illetve az is akinek/amelynek a tulajdonában lévő ingatlanon egyedi 
vízbeszerzés történik.

A  Közgyűlés  2017.  március  7-i  ülésén  döntött  a  37/2013.  (VIII.29.)  önkormányzati 
rendeletben foglalt  díjkedvezményeket,  mentességet érintő rendelkezések változtatásáról.  A 
módosítás értelmében 2016. január 1-től  mentességben részesül a díjfizetési kötelezettség 
alól az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása az 500 m3-t nem haladja meg. Ezen 
mentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól is mentesül.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált,  illetve  mérési  lehetőség  hiányában  az  átalány  alapján  meghatározott  víz 
mennyisége,  csökkentve  a  locsolási  célú  felhasználással   (önkormányzati  rendelet  szerint 
május 01. - szeptember 30. közötti időszakban  a házkert locsolásánál figyelembe vehető 
locsolási  célú  vízmennyiség  a  vízfogyasztás  10  %-a). Csökkenthető  a  díjalap  a 
szennyvíztárolóból számlákkal igazoltan elszállított mennyiséggel is, azonban kizárólag csak 
akkor, ha az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRT. (Salgótarján, Sugár út 132. 
Tel: 442-999) végezte és igazolta az elszállítást.

A talajterhelési díj törvény szerint megállapított egységdíjának mértéke  1.200 Ft/m3, melyet 
szorozni kell 1,5-del - a területérzékenységi szorzóval - így az 1m3-re jutó talajterhelési díj 
összege Salgótarjánban 1.800 Ft/m3. 

Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjaként mind a szolgáltatott, mind az egyedi 
vízbeszerzés  esetén  a  figyelembe  veendő  átalánymennyiséget  a  37/2013.  (VIII.29.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján kell meghatározni.
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A talajterhelési díj fizetésre kötelezett, mentességben nem részesülő kibocsátó március 31-ig 
vallja be és fizeti meg az előző évi díjat.

A díjat  az  önkormányzat  Talajterhelési  díj  beszedési  számlájának  javára  kell  befizetni, 
melynek száma: 10402142 – 49565051 – 57501173.

Amennyiben  a  közcsatornát  év  közben  helyezik  üzembe,  -  rácsatlakozás  hiányában  -  a 
díjfizetési  kötelezettség  a  kibocsátót  a  közcsatorna  üzembe  helyezését  követő  90.  naptól 
terheli.  A díjfizetési  kötelezettség  megszűnik a  közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. 
Erről időarányos bevallást kell beadni a következő bevallási időszakban.

A környezetterhelési  díjról  szóló  törvény  szerint  a  meg  nem  fizetett  talajterhelési  díjjal 
kapcsolatos végrehajtási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el az adózás rendjéről 
szóló törvény előírásainak megtartásával, alkalmazásával.
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