
TALAJTERHELÉSI DÍJ 

 

• Jogszabályi háttér:  

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktdt.) 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 

Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet 

Dorog Város Önkormányzata képviselő-testületének többször módosított 10/2005. 

(II.25.) sz. rendelete a talajterhelési díjról  

 

• Hatáskörrel rendelkezik: jegyző 

 

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a 

felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, 

a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, 

a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve 

utólagos műszaki védelme.  

 

• A talajterhelési díj alanya: 

Az, a szennyvízkibocsátó (háztartás) aki az ingatlana előtt műszakilag rendelkezésre 

álló közcsatornára nem köt rá köteles talajterhelési díjat fizetni. A közcsatorna üzembe 

helyezésétől számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni.  

 

• A talajterhelési díj számításának alapja: 

A felhasznált víz mennyisége a tárgyévben (m3), vagyis az Északdunántúli Vízmű Zrt-

től kapott vízmennyiség (a megküldött vízdíjszámlákból összesítve), csökkentve  

- a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető 

vízmennyiséggel, - valamint a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által 

igazoltan elszállított  szennyvíz mennyiségével. (Igénybevétel esetén a bevalláshoz 

csatolni kell a számlát!)  

 

• A talajterhelési díj mértéke: 

A törvény szerint 120 Ft/m3 egységdíj szorozva a területérzékenységi szorzóval. 

Dorogon a területérzékenységi szorzó 3. (120 x 3 = 360) 

 

2012. február 1-től a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény  

12. §. (3) bekezdése alapján az egység díj mértéke: 1200 Ft/m3  

      Dorogon a területérzékenységi szorzó 3. (1200 x 3 =  3600) 

 

• Számított talajterhelési díj: 

Talajterhelési díj alapja x 360 x (2004-2005-ben 20%)  

(2006-ban 50%) (2007-ben 75%) (2008-ban 90%) (2009-től 100%) 

 

2012. február 1-től a Talajterhelési díj alapja x 3600 

 

• A talajterhelési díj fizetési kötelezettség kezdete:  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 2004. július 1-én lépett 

hatályba.  

 



 

 

• Bevallási időszak: 

- amennyiben az aktuális évet megelőző év folyamán nem kötött rá a közcsatornára:  

Előző év 01. 01. – Előző év 12. 31. 

- amennyiben a közcsatornára való rákötés előző év folyamán megtörtént: 

      előző év – és a rákötés időpontja.  

 

• Bevallási  és fizetési kötelezettség időpontja: 

- A bevallás egy példányát tárgyévet követő március 31-ig kell beküldeni 

hivatalunkhoz. A bevallást akkor is ki kell tölteni, ha az éves fogyasztás nulla volt.  

 

• A talajterhelési díj megfizetésének módja:  

Dorog Város Önkormányzat 11740023-15385743-03920000 számú „Talajterhelési díj 

beszedési számla”-jára, csekken vagy utalással.   

 

• Ügymenet leírása: 

Az Adóiroda az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatványt és a csekket minden 

év március 15-ig térítésmentesen megküldi az adózónak. Ezen a nyomtatványon kell 

levezetni a talajterhelési díj számítását. Az elszállított (szippantott) szennyvíz 

mennyiségére vonatkozóan, az adózónak gyűjtenie kell a nevére szóló, az ingatlanát 

érintő, adóévi szennyvíz-elszállítási számláit, valamint ha a locsolási kedvezményt 

érvényesíti, az Északdunántúli Vízmű Zrt. igazolását is csatolni kell.  

 

• Eljárási illeték:  nincs 

 

Az ügyintézés határideje:  30 nap 

Az ügyintézés helye:   2510 Dorog, Bécsi út 79-81. földszint 14-es iroda 

Ügyintéző:   Jerola Mihály főmunkatárs 

Telefon:   06-33/431-299 145-es mellék 

Ügyfélfogadási idő:  hétfő:  1300 – 1600 óráig 

    szerda:   800 – 1200 , 1300 – 1600 óráig 

 

Elektronikus ügyintézés a www.dorog.hu oldalon indítható. 

Magánszemély a www.dorog.hu Ügyintézés/Adóügyek/Talajterhelési díj oldalról PDF 

formátumban letöltheti az adatbejelentő lapot, vagy az ügyintézőtől személyesen is 

kérheti ügyfélfogadási időben. 
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