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Tájékoztató 

a talajterhelési díj mértékének 2012. évi jelentős változásáról 
 
 
A 2011. évi CCI. tv. 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
12. § (3) bekezdésében foglaltakat, amely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét az előző 120.- Ft/m3 
helyett 1.200.- Ft/m³-ben határozta meg. Az új mérték 2012. február 1-jétől hatályos, így ettől az 
időponttól keletkezett díjalap (szennyvíz) után magasabb díjat kell majd fizetni. 
 
A talajterhelési díj összegét a díj alapja*, a meghatározott új egységdíj (1.200.- Ft), valamint a település 
közigazgatási területére érvényes területérzékenységi szorzó (3-as) alapján kell kiszámítani. 
 
*A díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, csökkentve a 
külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével; az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében a környezetbe elszivárgott víz igazolt mennyiségével; továbbá a díj alapja csökkenthető azzal az igazolt 
mennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztározójából az arra feljogosított szervezettel szállíttat el. 
 
A díjfizetési kötelezettség továbbra is azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. 
 
A fentiek alapján a 2012. évről szóló bevallásban, a február 1-jét követő időszakra vonatkozóan 
minden egyes m³ megállapított díjalap (szennyvíz) után 3.600.- Ft díj fizetése lesz kötelező.  
 
A fentiek alapján megszűnik a díjfizetési kötelezettség, amennyiben a kibocsátó a közcsatornára 
ráköt, a rákötést illetve annak bejelentését (igazolását) követően fogyasztott vízmennyiséget 
illetően. A rácsatlakozást ösztönzi - az alanyi jogon járó - az adóévben felmerülő kötelezettség 75%-
os kedvezménye.  
 
A talajterhelési díjat a kibocsátónak (az ivóvíz szolgáltatást igénybe vevőnek) kell megállapítania, 
bevallania és megfizetnie (önadózás keretében) a tárgyévet követő március 31-ig, ebből adódóan az 
érintetteknek a magasabb díjtétellel először a 2013. március 31-ig benyújtandó bevallás során kell 
számolniuk. 
A szolgáltató a bevallás benyújtását megelőzően tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot a 
kötelezettek vízfogyasztásának mennyiségéről. 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint a rácsatlakozást ösztönzö díjkedvezményt 
Tiszaújváros Város Képviselő- testületének 16/2012.(V.31) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos egyéb információk a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapon az 
ügyfélterminál/adóügyek/talajterhelésí díj/ügyleírás alatt elérhetők. 
 
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a talajterhelésí díjjal kapcsolatos bármely kérdésével, 
problémájával szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni. Polgármesteri Hivatal 203. szoba, telefon: 
49/548-027; 49/548-021 
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