
Ügytípus: TALAJTERHELÉSI DÍJ 

 

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály 

 

Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe 

 

Eljárási illeték: Az eljárás illeték- és díjmentes 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: BEVALLÁS talajterhelési díj 

megállapításához 

 

Alapvető eljárási szabályok: az eljárás az ügyfél bevallásával indul 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Személyesen osztályunkon ügyfélfogadási időben vagy 

Postai úton vagy 

Elektronikusan történhet. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezetteknek szóló tájékoztatás az alábbi linken elérhető: 

http://info.szolnok.hu/files/2019_Tajekoztato_kotelezo_elektronikus_ugyintezesrol,_meghata

lmazasrol.pdf 

 

A bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31-e. 

 

A talajterhelési díjról szóló 25/2004. (VI. 30.) ÖR. számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. 

§ 1a) bekezdése alapján 2019. január 01. napjától, a rendelet 3/A. § (1) bekezdés szerinti 

adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól mentesül. 

 

Ügyfélfogadás ideje:  Hétfő:  13.00 – 16.00 

    Szerda:   8.00 – 16.00 

    Péntek:   8.00 – 12.00 

Az adó megfizetése: 

A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a 11745004-

15408930-03920000 számú számlára. 

 

Az ügymenetre vonatkozó általános tájékoztatás: 

Az adó alanya: Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 

vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést 

alkalmaz. A talajterhelési díjfizetésre kötelezett kibocsátó a törvény 

alapján megállapított talajterhelési díjnak 2009-től 100%-át köteles 

megfizetni. 

  

 Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a 

díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe 

helyezését követő 90. naptól terheli. 

Az adó mértéke:  A talajterhelési díj mértékét a díjfizetési alap, az egységdíj és a 

területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg. 

 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 

igazolt felhasznált, illetve mérési lehetősége hiányában az átalány alapján meghatározott víz 

mennyisége. 

http://info.szolnok.hu/files/2019_Tajekoztato_kotelezo_elektronikus_ugyintezesrol,_meghatalmazasrol.pdf
http://info.szolnok.hu/files/2019_Tajekoztato_kotelezo_elektronikus_ugyintezesrol,_meghatalmazasrol.pdf


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

a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan – az arra feljogosított – szervezettel szállíttat el, 

amely a szippantott folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja. 

 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 01-től 1.200 Ft/m3 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Szolnok Megyei Jogú Város 

közigazgatási területére megállapított területérzékenységi szorzó: 

 - érzékeny terület: 1,5  

 

 Kedvezmények, mentességek: 
 Díjkedvezmények 

 (1) A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díjra vonatkozóan 75%-os díjkedvezményben 

részesül: 

 a) az a családban élő kibocsátó, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át; 

 b) az az egyedülálló kibocsátó, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

 

A 2007. december 31-ét követő, de 2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra 

kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28.500,- Ft. 

 
 Igénybevételéhez a bevalláshoz tartozó jövedelemi adatok kitöltése és a jövedelmekről igazolás 

 szükséges! 

 Díjmentességek 

 (1) A talajterhelési díjra vonatkozóan díjmentességben részesül az a kibocsátó, aki a 

tárgyévben a 70. életévét betölti. 

 (2) A kibocsátó mentesül a talajterhelési díj fizetése alól, ha a közcsatornának az ingatlantól 

való távolsága vagy egyéb műszaki jellemzői miatt a rákötés költsége meghaladná a Szolnok 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén a tárgyévben jellemző átlagos rákötési költség 

250%-át. 

 

 A rendelet 3/A. § (2) bekezdésében szereplő mentesség érvényesítéséhez az ingatlan 

 csatornahálózatra történő rákötési költségének mértékéről a VCSM Zrt. által 

 kiadott igazolás szükséges! 
 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 

 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról 

25/2004. (VI.30.) ÖR. sz. rendelet a talajterhelési díjról 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  

            évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

 

Letölthető nyomtatványok: bevallás talajterhelési díj megállapításához 


