
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

A  3/2005.(I.26.)sz., a 4/2012.(II.22.)sz , és a 8/2013.(VI.26.)sz..rendeletekkel  módosított 

 

13/2004.(VII.29.)sz. 

rendelete 

A talajterhelési díjról 

egységes szerkezetben 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003.évi LXXXIX. a környezetterhelési tv-ben 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja: 

 

I.fejezet 

Általános rendelkezések 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított 

1995.évi LIII.Tv. (továbbiakban Kvt.) 60.§-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a környezetterhelési 

díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv. felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja 

1.§. 

 

A környezetterhelő anyag kibocsátás csökkentése, a környezet és természet megóvása érdekében a 

leghatékonyabb megoldások alkalmazása, valamint a környezet védelmének érdekében a környezethasználók 

közötti arányos  teherviselés elősegítése.  

A rendelet hatálya 

2.§. 
(1)A rendelet hatálya kiterjed: 

a) arra a környezethasználóra (Kvt. 2.§. (2) bek.), aki (amely) az engedélyhez kötött 

környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (továbbiakban: 

kibocsátó) 

b) azokra a környezetterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést 

eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, 

műszaki számítás segítségével meghatározható ( a továbbiakban környezetterhelő anyag). 

 

II.Fejezet 

Talajterhelési díj alapja, mértéke 

3.§. 

A kibocsátó a talajba juttatott, e törvényben meghatározott környezetterhelő anyagok minden egysége után 

környezetterhelési díjat köteles fizetni. 

 

4.§. 

A 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. 

 

5.§. 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésében meghatározott alapja,  

a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a terület érzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza 

meg. 

(2) A talajterhelési díj alapja: 

a) helyi vízgazdálkodási hatóság jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezés esetén a szolgáltatott víz 

mennyisége csökkentve az ivóvíz-vezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön 

jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. 

b) Vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezés esetében a szenny- és használt víz éves 

mennyisége csökkentve a külön jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezései szerint 

megtisztított víz mennyiségével. 

c.)* Ha az ingatlan tulajdonosa saját kúttal rendelkezik és ezen nincs mérő, akkor a kibocsátott 

szennyvízmennyiséget átalány alapján kell meghatározni. 

Az átalány mennyisége komfortos lakás esetén: 120 l/fő/nap, azaz 3,6 m3/fő/hó. 

*Módosította a 3/2005.(I.26.)sz.rendelet 

 



(3)*** A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200.- Ft/m3 

(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1.sz. melléklete határozza meg. 

 

6.§. 

 

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi 

szennyvízelvezetési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinek a 

közcsatorna kiépítésre kerülhet, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre. 

 

(2) A talajterhelési díj alóli mentességet az ügyfél kérelmezheti. A következőkről kell nyilatkozatot tennie 

 - az épületbe nincs bekötve semmilyen vízvételi lehetőség. 

 

(3) A Polgármesteri  Hivatal a helyszínen ellenőrzi és jegyzőkönyvezi a kérelemben foglaltakat. A kérelemben 

és a jegyzőkönyvben foglaltak alapján a jegyző engedélyezheti a talajterhelési díj elengedését. 

 

7.§. 

A talajterhelési díj csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amely a kibocsátó 

szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék elhelyezését 

igazolja. 

A díj befizetése 

8.§. 

 

(1) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a (3) bekezdésében meghatározott 

kivétellel a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő 

összegben. 

 

(2) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és az 

(1) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő 

első negyedévi díj előlegének megfizetésekor beszámítja, vagy visszaigényli. 

 

(3) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást, mérő rendszert, akkor a mérések alapján a folyó 

negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni. 

9.§.** 

A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör kapcsolódó díjat az önkormányzati adóhatóság  12001008-

00108781-00100008.számú talajterhelési számla javára fizeti be. 

 

10.§. 

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj az 

önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. 

 

(2) A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt – a (3) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, és minőségi védelmére használhatja fel. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis 

védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források 

szennyezésének megelőző, illetve utólagos védelme. 

 

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás 

11.§. 

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást. 

(2) Ha a gazdálkodó szervezet több telepet (gyáregységet) működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként 

tünteti fel. 

(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni (vízszámlák), amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke 

telephelyenként megállapítható. 

12.§. 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal 

kapcsolatos adatszolgáltatás határideje 

 - kéthavonta 

**Módosította a 3/2005.(I.26.)sz. rendelet 

***Módosította a 4/2012.(II.22.)sz .rendelet 



 

Egyes jogkövetkezmények 

13.§. 

 

(1) A környezetvédelmi felügyelőség jogosult a kibocsátó adatait folyamatosan ellenőrizni. 

(2) Amennyiben a környezetvédelmi felügyelőség a kibocsátási adatok ellenőrzése során az adatszolgáltatás és 

díjfizetési kötelezettség bevallásainak alapjául szolgáló adatokban eltérést tapasztal, úgy az adóhatóság eljárást 

kezdeményez. 

13/A.§.* 

(1) A polgármester egyedi esetben, méltányosságból a kérelmező rendkívüli szociális és 

anyagi helyzetére való tekintettel: 

a) mentesítheti a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy 

kibocsátót, 

b) vagy évente egyszer, legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet. 
 

 

III. Fejezet 

Átmeneti és záró rendelkezések 

14.§. 

Ez a rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésétől egyidejűleg a 12/2003.(IX.30.) sz. rendelet 

hatályát veszíti. 

 

15.§. 

(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e rendelet alapján megállapított 

talajterhelési díj 20 %-át, 2005. évben 40 %-át, 2006.évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 

a 2009. évtől a 100 %-át köteles megfizetni. 

 

(2) 2004. évben a negyedéves díjelőleg a 2003. évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy naptári évre 

számított díj negyedének megfelelő összeg (képzett díjelőleg). 

 

(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal 

kapcsolatos 2004. II. félévre vonatkozó adatszolgáltatás határideje 2004. október 31. 

16.§. 

A talajterhelési díj megfizetésére, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításokhoz és a 

beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem 

szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Hévízgyörk, 2004. június 16. 

 

 

  Tóth Tibor    Lukesné Csábi Ágnes 

  Polgármester     jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2004. VII.29. 

 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 

2013. június 26. 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

 
* Módosította a 8/2013.(VI.26.)sz. rendelet, hatályos 2013. június 26-tól 


