
T Á J É K O Z T A T Ó  
a Talajterhelési díj fizetési kötelezettségről 

 
   
 
Az "Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása" elnevezésű projekt célja a 
belváros, valamint Enying-Balatonbozsok, Kabókapuszta településrészek szennyvíztisztítási 
és csatornázási helyzetének javítása volt. Az Európai Unió Kohéziós Alapja támogatásával 
megvalósult fejlesztési programunktól két nagy eredményt várunk: 
 

• növelje az érintett háztartásokban lakók életminőségét, komfortját, emelje ingatlanjaik 
értékét, 

 
• a csatornázási program megvédje az enyingiek lakta területek alatt meghúzódó és az 

egész régió környezetminőségét befolyásoló vízbázisokat, a jövő generációk számára 
megőrzendő természeti erőforrásokat. 

 
A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a 
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a 
környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az 
Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt 
(továbbiakban: Ktdt.), mely 2004. július 1-i nappal új közteherként bevezette a talajterhelési 
díjat.  
 
A törvény felhatalmazása alapján, a szennyvízrendszer átadását követően Enying Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi 
alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletét. 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) 
alkalmaz. 

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, 
ami az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a. 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3. 



Enying város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. 

A talajterhelési díjat az önadózás szabályai szerint a kibocsátónak kell megállapítania, 
bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-éig. A talajterhelési díj alapját 
csökkentő számlát, igazolást, az azok keltét követő évben benyújtandó bevallással együtt kell 
megküldeni a helyi adóhatósághoz. 

A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettséget érintő olyan változást, melyről egyéb 
hatóságok külön jogszabályban meghatározottak alapján az adóhatóságot nem kötelesek 
értesíteni, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül közvetlenül a helyi adóhatóságnak 
be kell jelentenie. 

A Fejérvíz Zrt., mint közszolgáltató  a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez 
szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

 A települési önkormányzat nem állapít meg kedvezményt, vagy mentességet a talajterhelési 
díj megfizetése alól. 

Fontos kiemelni, hogy a díjfizetésre kötelezetteknek változás bejelentési és bevallási 
kötelezettségüket önként, külön felszólítás nélkül kell teljesíteniük. 

További fontos tény, hogy a talajterhelési díj bevallás végrehajtható okiratnak minősül, az 
abban bevallott díjat a jogszabályban meghatározott határideig – az adóhatóság külön 
tájékoztatása nélkül – meg kell fizetni 

A talajterhelési díj számításának részletes szabályai 
 
TTD = E x A x T 
 

E = Egységdíj [Ktd. 12. § (3) bekezdésében meghatározott összeg]: 1 200 Ft/m3. 
A = díjfizetési alap [a vízfogyasztás m3-ben, mely csökkenthető az igazoltan elszállított 
szennyvíz mennyiségével] 
T = Területérzékenységi szorzó (Enying város közigazgatási területén 1,5) 
 
 
Enying város önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre, melynek célja 
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok finanszírozása. A talajterhelési díj a 
környezetvédelmi alap bevételét képezi. 
 
Összegezve, azok az ingatlanhasználók, akik nem kötöttek rá az újonnan megépített 
szennyvízhálózatra az általuk 2015. évben elfogyasztott vízmennyiség után – csökkentve azt a 
locsolási kedvezménnyel és a jogszerűen elszállított szennyvíz mennyiségével – már a 2016-
os évben talajterhelési díjat kell fizetniük, mely m3-enként 1 800 forint. 
 
Az előzőekre tekintettel kérjük azokat a lakosokat, akik ez idáig nem kötöttek rá a csatornára, 
hogy saját jól megfontolt érdekükben lehetőleg még a nyáron illetve kora ősszel tegyék meg 
azt.  
  


