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Tisztelt Adózó! 
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 36/2015. (XII.18.) önkormányzati 
rendelete alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési 
díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatóságunknak. 
Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és 
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Nem terheli 
adókötelezettség azt a fogyasztót, aki kizárólag kerti csappal rendelkezik és szennyvízelhelyezést nem 
alkalmaz. E körbe tartozó fogyasztó a bevallási nyomtatvány megfelelő részének kitöltésével jelezze a feltétel 
fennállását. 
 
A 2022. évre vonatkozó adóbevallás és a megállapított talajterhelési díj megfizetésének határideje 2023. 
március 31-e. 
 
A bevallási nyomtatvány I. része a díjfizető (kibocsátó) azonosító adatait tartalmazza. Értelemszerűen csak a 
kibocsátóra vonatkozó adatokat kell kitölteni. Pl. magánszemély adóalany esetén név, születési hely, születési 
ideje, anyja neve, adóazonosító száma, lakóhelye, és ha az nem azonos a levelezési címmel, akkor a 
levelezési címet is meg kell adni. 

 
A II-III. részben az ingatlan és tulajdonosának adatait kell feltüntetni. 
 
A IV. rész az adóalap és az adó megállapítására szolgál. A hivatkozott törvény alapján a talajterhelési díjat 
önadózással a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni.  
 
Az 1. sorban a bevallási időszakban a kibocsátó által a vízmérő óra szerint fogyasztott vízmennyiséget kell 
bevallani.  
 
A 2. sorban a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése d.) pontja alapján, május 1-jétől szeptember 
30-áig terjedő időszakra a csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott 
időszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett korrigált mennyiséget kell figyelembe venni. 
 
A 3. sorban a szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet által a bevallási időszakban kiadott számlán 
feltüntetett mennyiséggel lehet csökkenteni az adóalapot. 
 
A 4. sorban kell szerepeltetni az önkormányzati rendeletben megállapított mentességet (mentes 
vízmennyiséget). 
 
Az 5. sorban a talajterhelési díj alapját kell megállapítani. A díjfizetés alapja egyenlő az elfogyasztott 
vízmennyiség (1. sor), mínusz a 2-3. sorban bevallott adóalap csökkentő tételek különbsége. 
 
A 6. és 7. sorban a talajterhelési díj mértéke került rögzítésre. Dunaújvárosban a talajterhelési díj mértéke 
1.800 Ft, mely az egységdíj 1.200 Ft és a területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata. 
 
A 8. sorban a talajterhelési díj összegét kell megállapítani. A talajterhelési díj összege egyenlő a talajterhelési 
díj alapjának (5. sor), a talajterhelési díj mértékének (6. sor) és a területérzékenységi szorzónak (7. sor) a 
szorzatával. Ez az összeg önkormányzatunknál megegyezik a 10. sorban szereplő fizetendő talajterhelési díj 
összegével. 
 
Az V. részben a kibocsátónak a tárgyévre vonatkozó mentességi jogosultságáról kell nyilatkoznia. 
 
A talajterhelési díjat 2023. március 31-éig lehet pótlékmentesen befizetni, illetve átutalni a 10400463-
50526570-56851168 számú DMJV Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési alszámlára. 
 
A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! 
 
A kitöltött és aláírt bevallási nyomtatványt Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóhatósági 
Osztályának 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. V. emelet 507-508-as irodájába kell eljuttatni. 


