
Tájékoztató 
a talajterhelési díjjal kapcsolatban 

 
 
A talajterhelési díjat a módosított környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX törvény,  a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény 13.§ (1) bek. 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a  8/2015.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

A rendelet hatálya Sajógalgóc Község közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, 

akik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi 

vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá nem tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is alkalmaz (a továbbiakban kibocsátó). 

A rendelet tárgyi hatálya a szennyvízelvezetés során talajterhelést előidéző kibocsátásokra, illetve 

szennyezőanyagokra terjed ki. 

A kibocsátók a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után kötelesek talajterhelési 

díjat fizetni. 

 

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

üzembe helyezését követő 90 naptól terheli. 

Az ÉRV.ZRT –tól kapott adatok alapján kerül postázásra a 2017. évi kötelezettség megállapítására 

vonatkozó adóbevallási nyomtatvány. 

 

A kibocsátónak az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon kell bejelentkezni az önkormányzati adóhatósághoz. 

 

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 külön jogszabály szerinti 

locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 

- A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a 

talajterhelési díj alapját.  

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

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

előírások szerint elhelyezését igazolja. 

 

A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz elszállítást igazoló számlákat a tárgyévet követő 5. év 

végéig megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni. 

A 2016 évre fizetendő díj megállapítása a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás időpontjáig a tényleges – 

igazolható – kibocsátási adatok alapján önadózással történik. 

 

2016. évben a kibocsátó a teljes talajterhelési díj 100 % -át köteles megfizetni.  

Sajógalgóc közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (T): 1.5. 

 

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás : 

- a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a 

kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március 31 – 

éig a Sajógalcóc Községi Önkormányzat Sajóvölgye Takarékszövetkezet Kazincbarcikai Kirendeltségén 

megnyitott 55400273-11035082 számú talajterhelési díj elnevezésű számlájára. 

Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól: 

- az a háztartásban egyedül élő személy, aki:  

-  a) időskorúak járadékában , vagy 

-  b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy 

-  c) rokkant vagy súlyos fogyatékos. 

A mentességre való jogosultságot  c) pontja szerinti esetben rokkantsági nyugdíjat megállapító 

határozattal, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel, illetőleg 

fogyatékosságot megállapító határozattal kell igazolni. 

A bevallással kérjük a mentességet igazoló iratot becsatolni, ennek hiányában a mentességet nem tudjuk 

figyelembe venni. 

 



 

 

 

 

A Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

8/2015.(VI.30)  rendelet  5.§.alapján  

Díjkedvezménybe részesül a díjfizetésre kötelezettek közül, aki a közcsatornára történő 

csatlakozás díját, az érdekeltségi hozzájárulást megfizette, rendelkezik kiépített szennyvíz-

csatlakozási lehetőséggel, de a közcsatornára nem csatlakozott rá.  Díjkedvezmény mértéke 75.%. 

 

 

Talajterhelési díj számítása : 

 

 A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200.-Ft /m3. 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó 

határozza meg: 

- díjfizetési alap (m3) x egység díj 1200.-FT/ m3 x területérzékenységi szorzó (1.5.) 

 


