
Új rendelkezés a talajterhelési díjról 
 

 
A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának 
mértékét a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben határozta meg. 
 
Ez a díjemelkedés azokat érinti, akik megtehetnék – hiszen utcájukban a csatorna –, mégsem 
csatlakoznak rá a csatornahálózatra, mert így próbálnak meg spórolni. Jó esetben a szippantós 
valamennyi szennyvizet elszállít, de vélhetően nem annyit, amennyi keletkezik, a többi 
valamilyen úton-módon eltűnik a talajban, szennyezve a környezetet. Ezért már évek óta 
kivethető a talajterhelési díj, mely a környezetterhelési díjak egyike, s amelyet „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” fogadott el 2003-ban az 
Országgyűlés. A mondatból az is kiderül, hogy az összeg nem tűnik el nyomtalanul a nagy 
közösben. Ezt részletezi is a törvény: 
 
Mire használják fel a talajterhelési díjat? 
21/B. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi 
önkormányzat – környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. 
 
(2) A települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – a talajterhelési díjból 
származó bevételt – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a talaj, valamint a 
felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a 
szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a 
tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások 
szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. 
Emellett azt is elősegíti a jelentős mértékben megemelt összeg, hogy az eddig vonakodó 
ingatlantulajdonosok megfontolják a rácsatlakozást a csatornahálózatra. Itt jogosan merül fel, 
hogy ez sincs ingyen, s nem mindenkinek az anyagi helyzete engedi meg ezt a lépést, hiszen 
százezres tételről van szó (mely részletfizetéssel is kiegyenlíthető). 
 
A díj azokat az ingatlantulajdonosokat nem sújtja, akik azért nem tudnak csatlakozni a 
csatornára, mert lakóhelyükhöz még mindig nem vitték ki a vezetéket. A budapestiek számára 
pedig csak az okozhat gondot, hogy hamarosan már az elfogyasztott víz köbmétere után kell 
fizetniük, ahelyett, amennyit a szippantósok elszállítanak a derítőjükből. 


