
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

 
 

Közel másfél év telt el azóta, mióta rá lehetett kötni a községünkben 2012. évben 

kiépített szennyvízelvezető csatornarendszerre. A rákötési lehetőség (ún. csonk) a domborzati 

és háztartássűrűség figyelembe vételével a belterületi telkek több, mint 80%-ban biztosítottá 

vált. Azonban a rákötési lehetőséggel a falu háztartásainak csak több mint fele élt, holott ez 

néhány utca kivételével mindenütt adott volt és adott most is. 

„A környezetterhelési díjról” szóló 2003. évi LXXXIX. törvény „Talajterhelési díj” 

című fejezete rendelkezik arról, hogy mi ez, kinek, hogyan és mikor kell teljesíteni ezt a 

törvényi kötelezettséget, valamint felhatalmazást ad helyi önkormányzati rendeletalkotásra a 

talajterhelési díj részletesebb helyi szabályozó eszközeinek vonatkozásában. Az 

önkormányzati rendelet [6/2012.(III.30.)] meg is született, ez a törvény által nem szabályozott 

előírásokat tartalmazza. 

A jogi szabályozók értelmében a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1.200,- Ft/m
3
, 

amely a vezetékes víz havonkénti/évenkénti felhasznált mennyiségéből kerül kiszámításra. A 

környezetterhelési díjat a területi szorzók tovább növelhetnek (jelenleg Kölesd 

vonatkozásában: 1,5). 2014. évben tehát már a megemelt egységdíjjal számol talajterhelési 

díjat kell majd az érintett fogyasztóknak megfizetni.  

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a kibocsátónak (a háztartás tulajdonosának) kell megállapítani, bevallani és 

megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. A bevallást a kibocsátónak az 

önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell teljesítenie. 

Fő kérdés, hogy mennyi talajterhelési díjat is kell akkor egy háztartásnak fizetnie? Az 

adott háztartás éves vízfogyasztásának 80%-a képezi a bevallás alapját, ezt a mennyiséget kell 

1.200,-Ft/m
3
-rel és a Kölesdre vonatkozó 1,5-ös talajérzékenységi mutatóval felszorozni. 

Tehát ha egy évben egy háztartás 60m
3
 ivóvizet fogyaszt, annak a 80%-a 50m

3
, ez a 

mennyiség megszorozva 1.200-zal, majd még 1,5-el, az így kapott összeg 90.000,-Ft, amit be 

kell fizetni. Összehasonlítva, ha a háztartás rákötött volna a szennyvízrendszerre, akkor a 

költsége így alakultak volna éves szinten a rendelkezésre állási díjjal (alapdíj) együtt: 60 m
3
-

es éves fogyasztás → vízdíj = 18.912,- Ft, csatornadíj = 15.828,- Ft, ez együttesen az egész 

évre 34.740-Ft, vagyis 55.260,- Ft-tal kellene kevesebbet fizetnie.   

Mivel csökkenthető a talajterhelési díj mértéke? A szennyvíztárolóból elszállított 

szennyvíznek a szállító által kiadott számla összegével, aminek a másolatát csatolni kell a 

bevalláshoz. 

A fentiekből világosan kitűnik, hogy a szennyvíz elvezető rendszerre való rákötés 

„sokkal kifizetődőbb” mint a hagyományos „emésztőgödörből” való időközönkénti 

szippantatás. A közeljövőben azzal is kell számolni, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala törvényi előírás alapján kötelezni fogja a szennyvíz elvezető 

rendszerre való rákötésre azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknél a rákötési lehetőség 

biztosított.  

 

 

 


