
Talajterhelési díj:  

  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktd tv.) alapján a 
talajterhelési díjra  vonatkozó szabályok 2004. július 1-jétıl léptek életbe. A törvény alapján 
a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a m őszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, azaz t elepülésünk belterületén 
mindenkit, aki nincs rákötve a csatornahálózatra.  

  

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel  igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetıség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége. Talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 120 Ft/m3–ben határozza 
meg. 2004-ben a talajterhelési díj 20 %, 2005-ben 20 %, 2006-ban 50 %, 2007-ben 75%, 
2008-ban 90 %, 2009-tıl 100 %-át kell a kibocsátónak megfizetniük.  

  

A talajterhelési díjat a kibocsátónak    kell  megá llapítania, bevallania és önadózás 
keretében megfizetnie a tárgyévet követ ı év március 31-éig .  

  

A DAKÖV Kft szolgáltatja azon fogyasztók adatait, akiknek vízfogyasztása volt, de a 
mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára eddig  nem kötöttek  rá. 

A DAKÖV Kft  által megadott   vízfogyasztás  alapján az Adóhatóság küldi meg a bevallási 
nyomtatványt, melyben a DAKÖV Kft által szolgáltatott adatokat elıre beírjuk, és a kitöltési 
segédletet, melyben a díjfizetés alapjául szolgáló díjalapot és a fizeten dı díjat ki kell 
számítania és a díjat meg kell fizetnie a bevallás benyújtásával egyidej őleg.  

  

Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat, hogy  - a hatályos jogszabályok alapján - ameddig a 
közcsatornára való rákötés nem valósul meg, addig  talajterhelési  díj fizetési kötelezettség 
terheli ıket. Azon fogyasztók, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak bevallási 
nyomtatvány és kitöltési útmutatót, de kellett volna, kérjük jelentkezzenek az Adóhatóságnál. 
Nagyon lényeges, hogy a bevallási nyomtatványon közölt elfogyasztott víz mennyiségét a 
saját számláik alapján ellenırizzék, amennyiben eltérés mutatkozik, a DAKÖV Kft-nél 
rendezzék. Az Adóhatóság a DAKÖV Kft. által szolgáltatott lista alapján dolgozik.  

  

A talajterhelési díj alapja: 

A DAKÖV Kft. általszolgáltatott víz mennyisége,  csökkentve a  Ktd. 11§ (2) bekezdésében 
rögzített  víz mennyiségével. 

  



Egységség díj:  

120Ft/m3, a Ktd. tv. 11§ (3) bekezdése határozza meg. 

  

Területérzékenységi szorzó: 

1,5, a Ktd. 3. sz. melléklete tartalmazza. 

  

Átalány díjas talajterhelési díj: 

  

 Mérési lehetıség hiányában az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 1/2005. (II.7.) 
sz. rendeletével módosított 17/2004. (10. 29.) sz. rendelete alapján átalány díjjal kell 
meghatározni az elfogyasztott  víz mennyiségét 2005. március 01. napjától kezdıdıen.    

  

Talajterhelési díj alapja: 

A fogyasztási helyen élık száma szorozva az  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
1/2005. (II.7.) sz. rendeletével módosított 17/2004. (10. 29.) sz. rendeletének 1. sz. 
mellékletében meghatározott vízmennyiséggel. 

  

Egységség díj:  

120Ft/m3, a KTD tv. 11§ (3) bekezdése határozza meg. 

  

Területérzékenységi szorzó: 

1,5, a Ktd 3. sz. melléklete tartalmazza. 

  

Minkét esetben a bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követı év március 31. napja, 
mely a kiszámított talajterhelési díj egy összegben történı megfizetésének is a határideje. 

  

Egyéb kérdéseikkel keressék az Adóhatóság dolgozóit , akik készséggel állnak 
rendelkezésére . 



  

Az Adóhatóságnál történı bejelentéshez szükséges nyomtatványok honlapunkról 
letölthetıek.  

  

 


