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ÜGYLEÍRÁS 

A Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. minden év januárjában igazolást küld 

a Hivatal részére a talajterhelési díjfizetésre kötelezettek névsoráról a tárgyévet megelőző adatokkal. A 

hivatal ezen lista alapján értesítést küld a bevallás megtételére, melynek határideje tárgyév MÁRCIUS 

31. 

 

A DÍJFIZETÉS ALANYA , TÁRGYA 

• Az az ingatlantulajdonos, aki Tokaj város illetékességi területén a Borsodvíz 

Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. által kiépített csatornahálózatra nem 

csatlakozott rá.  
(2003. évi LXXXIX. környezetterhelési díjról szóló törvény alapján 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. Kivéve, ha egyedi 

szennyvízelhelyezési kislétesítményt vagy szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.) 

• A talajterhelési díj tárgya a kibocsátó által a tárgyévben felhasznált vízmennyiség.  

  

 

BEVALLÁST BENYÚJTÓ SZEMÉLYE 
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. 

 

BEVALLÁS BENYÚJTÁS FORMÁJA ÉS MÓDJA 

A talajterhelési díjról szóló bevallási nyomtatvány benyújtható MAGÁNSZEMÉLYEKnek az 

adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon személyesen vagy levélben.   

Az EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK kizárólag elektronikus úton van lehetőség a bevallás  

benyújtására a https://ohp.asp.lgov.hu internetes oldalon keresztül. 

MENTESSÉG 

• 70 éven felüliek 

• ha nincs műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna 

• az ingatlan lakatlan, vízfogyasztása nincs 

• szociális alapon – egyedülálló esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 %-a, 

családosoknál a 100 %-a – erről írásban nyilatkozni kell az adóhatóság felé. Ha nem 

nyilatkozik az ügyfél, a rendelkezésre álló adatok alapján kerül feldolgozásra a bevallás. 

 

 

A DÍJ MÉRTÉKE 
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település 

közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 

• A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3. 

https://ohp.asp.lgov.hu/


• Kiszámítása: díjfizetési alap (köbméter) x egységdíj (Ft/köbméter) x 

területérzékenységi szorzó (Tokaj: 3) 

  

BEFIZETÉS MÓDJA 

• Magánszemélyek készpénz-átutalási megbízás (csekk, mely beszerezhető a Hivatal 24-es 

szobájában) vagy átutalás formájában teljesíthetik adókötelezettségeiket a Tokaj Város 

Önkormányzatának Talajterhelési díj számlájára (68500012-11053473) 

• Egyéni vállalkozók esetében a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett egyéni vállalkozók 

kizárólag átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozók 

készpénz-átutalási megbízás formájában 

ÜGYINTÉZÉSI IDŐ: 

Az ügyintézési határidő a bevallásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap. 

 

AZ ADATBEJELENTÉSSEL, ADÓBEVALLÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK 

KÖZLÉSE: 

Az adóhatóság a határozatot elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó 

(magánszemély) részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint 

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési 

meghatalmazottja címére kézbesíti.. 

Az adóhatóság a határozatot gazdasági társaságok és egyéni vállalkozó részére az Eüsztv.-ben 

meghatározott elektronikus úton kézbesíti.  

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

• 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 

• Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

• Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, 

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény, 

• Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 

tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, 

• Tokaj Város Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 16/2015. 

(IX.24.) önkormányzati rendelete. 

 
 


