
 
 

 
 

 

Talajterhelési díj 
 

 

A talajterhelési díjról szóló részletes szabályokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény és annak felhatalmazása alapján hozott  Kaposvár  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzatának 40/2004. (VI.11.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 

 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség alanya: 
 

• 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.) 

 

• Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint 
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezést  alkalmaz  és  a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó  által 
létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a 
kibocsátó  által  évente  vizsgált  nitrát,  ammónium,  szulfát,  klorid  tartalom  egyik 
komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna 
üzembe  helyezését  követő  hónapban  végzett  alapállapot  felmérés  keretében  mért 
értékeket. (A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés 
esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.) 

 

 

A talajterhelési díj mértéke: 
 

• 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 külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett víz mennyiségével), az 1 200 Ft/m3  egységdíj, valamint a település 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata. 

 

A talajterhelési díjalapot csökkentő tényező: 
 

• 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 díjra vonatkozó bevallás benyújtásának határideje: 
 

• A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről a tárgyévet követő év március 31-éig tesz 

bevallást. 
 

 

A kibocsátónak a talajterhelési díjat Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
11743002-15398006-03920000 számlaszámú talajterhelési díj beszedési számla javára kell 
megfizetnie. Utalás esetén a beazonosítás érdekében kérem, tüntesse fel mutatószámát és 
adóazonosító jelét. 



 
 

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a talajterhelési díj bevallásadási kötelezettségnek az 
arra rendszeresített formanyomtatványon tehetnek eleget. 

 

A Polgármesteri Hivatalban a talajterhelési díjjal az alábbi ügyintézők foglalkoznak: 
 
 
 

 
 

 

Némethné 

Egerszegi Dóra 

 

317. iroda 
Telefon:82/501-501/699-es mellék 
(E,É,G,GY,H,I,O,Ö,P,S,SZ,Z,ZS ) 

 

 
 

Páhi Anita 

 

318. sz. iroda 
Telefon: 82/501-501/709-es mellék 
(C,CS,D,K,L,LY,M,N,T,TY,U,Ü,
W) 

 
 

Szentmártoni 
Andrea 

 

318. sz. iroda 
Telefon: 82/501-501/711-es mellék 
(A,Á,B,F,J,Q,R,V) 


