
T Á J É K O Z T A T Ó 

a talajterhelési díjjal kapcsolatban 

 

A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a 

környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a 

környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az 

Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt.  

A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden 

egysége után 2004. július 1-től - az önkormányzati adóhatósághoz -  talajterhelési díjat 

kell fizetni. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a többször módosított a 

6/2012. (II.16.) önkormányzati  rendelet tartalmazza. 

 

A rendelet hatálya Edelény Város közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra 

terjed ki, akik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem 

kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést 

alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátó). 

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín 

alatti víz mennyiségi-, minőségi védelmére használhatja fel. 

A 2014. évi díjfizetési kötelezettségről 2015. március 31. napjáig kell bevallást benyújtani.  

A szennyvízhálózatra történő év közbeni rácsatlakozás esetén a rácsatlakozás napját 

követő 30 napon belül kell a tárgyévi talajterhelési díjfizetési kötelezettségről bevallást 

tenni. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál 

szerezhető be, illetve kérésre postázzuk. A tájékoztató és a bevallási nyomtatvány 

Edelény Város Önkormányzat internetes honlapjáról www.edeleny.hu letölthető, 

nyomtatható, de elektronikus úton nem nyújtható be. 

A talajterhelési díj alapja: 

 

- A szolgáltatott ivóvíz mennyisége csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. Erről az igazolást az ivóvíz 

szolgáltatójától  ( Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT.) lehet kérni.  

 

- A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat 

el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz elszállítást igazoló számlákat a 

tárgyévet követő 5. év végéig megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni. 

 

A 2014. évre fizetendő díj megállapítása 

 

- a 2014 január 1-től 2014. december 31. napjáig, illetve a           

szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás időpontjáig a tényleges  - igazolható -  

kibocsátási adatok alapján önadózással történik.  

 

 

 

A talajterhelési díj  mértéke 

 

 2014. január 1. napjától 3.600,- Ft/m3. 

 

 

http://www.edeleny.hu/
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Az Önkormányzat a 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletével 2013. évtől a következő 

mentességet, illetve kedvezményt biztosítja: 

- ha az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 24 m3-t,  talajterhelési díjat nem  kell 

fizetni, 

- ha az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 100 m3-t, akkor a teljes  mennyiségre 

90 %-os díjkedvezmény jár. 

- ha az éves vízfogyasztás  nem haladja meg a 150 m3-t,akkor a teljes mennyiségre 

80 %-os díjkedvezmény jár. 

- a rákötés évében a kibocsátó mentességre, illetve kedvezményre jogosult, 

amennyiben a rákötés időpontjáig a vízfogyasztás a 24 m3-t, ill. a 150 m3-t nem 

haladja meg. 

 

Az éves díjfizetési alap, ha a 150 m3-t meghaladja, akkor a talajterhelési díj 100 %-

ának- azaz 3.600,- Ft/m3 – megfizetésére köteles a kibocsátó a teljes mennyiség után, 

 

 

A bevallást  minden esetben be kell nyújtani.  

A mentességet, illetve a kedvezményt a bevallás megfelelő sorában kell feltüntetni. 

(mentesség 5. sor, kedvezmény 6. sor, 7 sor ) 

 

A 8. pont szerinti fizetendő díjat az önkormányzat 12037805-00113009-01700002 

számlájára kell megfizetni.  

 

Edelény, 2015. február 

 

 

 

 

Vártás József 

      jegyző 

 

 


