
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 

6/2005.(II.15.), 44/2005.(IX.29.), 21/2013.(VI.21.), 3/2016. (I.22.) Önk. rendeletekkel módosított 

31/2004. (VI.28.) Önk. rendelete  

„a talajterhelési díj helyi szabályairól” 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény (továbbiakban: tv.) 21/A. § (2) bekezdés és a 26.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján, a 

talajterhelési díj fizetésének helyi szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.1 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya2 

 

(1) A rendelet hatálya: 

A rendelet hatálya kiterjed Hajdúböszörmény város közigazgatási területére. 

 

(2) 3
 

 

2. § 

 

Díjfizetési kötelezettség 

 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján 

szennyvízelhelyezést alkalmaz.  

 

3. § 

 

A talajterhelési díj alapja és mértéke 

 

(1) A talajterhelési díj mértéket a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj, valamint a 

Hajdúböszörmény város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 

határozza meg.4 

 

(2) A tv. 12.§ (2) bekezdése értelmében 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.5 

 

(3) 6 

 

                                                           
1 Módosította a 6/2005.(II.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2005. március 1. 
2 Módosította a 44/2005.(IX.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2006. január 1. 
3 Hatályon kívül helyezte a 21/2013.(VI.21.) Önk. rendelet. Hatályos: 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést   

2013. január 01. napjától kell alkalmazni. 
4 Módosította a 6/2005.(II.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2005. március 1. 
5 Módosította a 6/2005.(II.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2005. március 1. 
6 Hatályon kívül helyezte a 21/2013.(VI.25.) Önk.rendelet. Hatályos: 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést   

2013. január 01. napjától kell alkalmazni. 
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(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a tv. 3. Számú melléklete tartalmazza, 

ahol a TTD a fizetendő éves talajterhelési díj. 

 

4.§ 

 

Kedvezmények és mentességek 

 

(1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó a szennyvíztárolójából az Önkormányzat által megbízott közszolgáltatóval szállíttat 

el.  

 

(2) 7 

 

(3) 8Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel akkor csökkenthető a 

talajterhelési díj mértéke, ha a kibocsátó a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt.-nél engedélyezett és nyilvántartott külön mellékvízmérővel rendelkezik. 

 

(4) 9 

 

 

(5) A tv. 11. § (2) bekezdése alapján nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót aki 

egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 

alkalmaz, és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő 

objektumban a talajjal kapcsolatban lévő a felszín alatti vízben a kibocsátó által évente 

vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem 

haladja meg 20 %- kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő 

hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.10 

 

(6) A kedvezmények és a mentesség megadását az érintett ingatlan tulajdonosok, vagy használók 

kérelmezhetik a Polgármesteri Hivataltól, adataik közlésével együtt. 

 

(7) 11A kedvezményben és mentességben részesített kibocsátó a (5) pontban vállalt kötelezettség 

nem teljesítése esetén a jogosulatlanul igénybe vett díjkedvezményt utólag köteles megfizetni. 

 

(8) 12 

 

5. §13 

 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében 

megfizetni a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.  Ez az 

összeg az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. 

                                                           
7 Hatályon kívül helyezte a 6/2005.(II.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2005. március 1. 
8 Módosította a 21/2013.(VI.21.) Önk. rendelet. Hatályos: 2013.június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést 2013. január 

01. napjától kell alkalmazni. 
9 Hatályon kívül helyezte a 21/2013.(VI.25.) Önk.rendelet. Hatályos: 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést   

2013. január 01. napjától kell alkalmazni. 
10 Módosította a 6/2005.(II.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2005. március 1. 
11 Módosította a 21/2013.(VI.21.) Önk. rendelet. Hatályos: 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést 2013. január 

01. napjától kell alkalmazni. 
12 Hatályon kívül helyezte a 21/2013.(VI.25.) Önk.rendelet. Hatályos: 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést   

2013. január 01. napjától kell alkalmazni. 
13 Módosította a 3/2016. (I.22.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. január 23. napjától. 



 3 

(2) A talajterhelési díjat Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514-

03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség 

képezi a talajterhelési díj alapját.  

 

(4) A talajterhelési díj csak a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelemre 

használható fel, ezen belül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a 

tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és tényleges szennyező-források 

szennyeződésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. 

 

(5) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki az adott évben 

rácsatlakozik a már üzemeltetett közcsatornára. A rácsatlakozást a közműszolgáltatótól 

beszerzett dokumentummal kell igazolni. A mentesség a rácsatlakozás évének első napjától 

érvényes. 

6. § 

 

Adatszolgáltatás 

 

(1) 14A kibocsátó részre szolgáltatott víz, valamint a kibocsátótól a városi szennyvíztisztító 

telepre beszállított szennyvíz mennyiségére vonatkozó adatokat a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. szolgáltatja a települési önkormányzat részére a tárgyévet követő 

év február 28-ig.15 

(2) A települési önkormányzat a megfelelő bevallási nyomtatványokat, és az (1) bekezdésben 

meghatározott adatokat a tárgyévet követő év március 15-ig köteles eljuttatni a 

kibocsátókhoz.16 

 

7. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

(2) 17 

 

(3) E rendelet a kihirdetést követően 2004. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2004. június 24. 

 

 

________________________     __________________________ 

     Kathiné Juhász Ildikó       Dr. Ficsor László 

polgármester                jegyző 
                                                           
14 Módosította a 21/2013.(VI.21.) Önk. rendelet. Hatályos: 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést 2013. január 

01. napjától kell alkalmazni. 
15 Módosította a 6/2005.(II.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2005. március 1. 
16 Módosította a 6/2005.(II.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2005. március 1. 
17 Hatályon kívül helyezte a 21/2013.(VI.25.) Önk.rendelet. Hatályos: 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést   

2013. január 01. napjától kell alkalmazni. 
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1. számú melléklet a 31/2004.(VI.28.) Önk. rendelethez18 
 

 
Bevallás érkezett: ______év _________hó _____nap 

Átvette: ___________________________ 

TALAJTERHELÉSI DÍJ 
  BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY 

201……. év 

A bevallás benyújtásának végső határideje: 201………………..! 

 

 

A díjfizető (kibocsátó) adatai 

Adózó/kibocsátó neve:  

Címe:  

Levelezési címe:  

Születési helye, ideje:  

Anyja neve:  

Adóazonosító jele, adószáma:  

 

A díjfizetéssel érintett ingatlan (fogyasztási hely) adatai 

Címe:  

Fogyasztói azonosító:  

Szennyvízaknával rendelkezik: Igen Nem 

 

A bevallási időszak 

201___. év ___________hó______naptól      201___. év _______________hó_________napig 

 

A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 

1. A ténylegesen elfogyasztott víz mennyisége: m3 

2. Az elszállított számlával igazolt szennyvíz mennyisége: m3 

3. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2. sor összegével) m3 

4. A számított talajterhelési díj:  (3. sor  x 1200 Ft x 1,5 x 1,0)  Ft 

 

A megjelölt mezőkbe írandó adatok a mellékelt tájékoztatóban megtalálhatók! 

Kérjük a befizetési csekken adóazonosítóját feltétlenül feltüntetni szíveskedjen! 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek! 

Kelt: Hajdúböszörmény, 201……. év. ……………………….. hó ………… nap 
 

___________________________ 

                            aláírás 

                                                           
18 Módosította a 21/2013.(VI.21.) Önk. rendelet. Hatályos 2013. június 25-től, azzal, hogy a rendelkezést 2013. január 

01. napjától kell alkalmazni. 

 Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya    

 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 
(52) 563-200  Fax: (52) 563-296  

 www.hajduboszormeny.hu 
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Tájékoztatás 
 

 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a 

talajterhelési díj összegének megfizetése növekvő mértékben történik: 

 

2005. évben a teljes összeg  20 %-a, 

2006. évben a teljes összeg  50 %-a, 

2007. évben a teljes összeg  75 %-a, 

2008. évben a teljes összeg  90 %-a, 

2009. évtől a teljes összeg 100 %-a. 

 

Ezen összeg megfizetése a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátót terheli. 
 


