
Tájékoztató a talajterhelési díjról 

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

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

alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a 

közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 

szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz. 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a 

tárgyévet követő év március 31-éig. 

A talajterhelési díj összegét az egységmérték a területérzékenységi szorzó és a díjfizetési alap 

határozza meg. Az egységdíj a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 

(továbbiakban: Ktd.) 12. § (3) bekezdése alapján 2012. február 1-től: 1200,-Ft/ m3.  A 

területérzékenységi szorzókat a Ktd. 3. számú mellékletében található 1. számú táblázat 

tartalmazza. Berettyóújfalu esetében a területérzékenység szorzó: 1,5. 

A díjfizetési alap a Ktd. 12. § (2) bekezdése értelmében a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés 

esetén 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. 

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 talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá a locsolási célú vízhasználatot szolgáló 

mellékvízmérőben mért víz mennyiségével. Berettyóújfalu város közigazgatási területén 

mellékvízmérő felszerelését a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-nél (4100 

Berettyóújfalu, József A. u. 35.) lehet igényelni. 

Talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek azon kibocsátók, akik a tárgyévben: 

• időskorúak járadékában, 

• aktív korúak ellátásában (FHT, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), 

• ápolási díjban, 

• lakhatási támogatásban, 

• hulladékszállítási díjkedvezményben, 

• gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek; 

• továbbá az építési telek tulajdonosa a lakás használatbavételi engedélyének megszerzéséig. 

 



Jogszabályi háttér 

 

• 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

• Berettyóújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.29.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról 

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 

• Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

• Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, 

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény, 

• Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 

nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 

Benyújtó személye: 

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja. 

Benyújtás formája és módja: 

A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF" formátumú űrlapon személyesen 

a Polgármesteri Hivatalban, papír alapon postai úton, elektronikus formában ePapíron, továbbá az 

Önkormányzati Hivatali Portálon az „Talajterhelési díj bevallás” megnevezésű nyomtatványon. Az 

adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, 

írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban 

résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az 

Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra 

kötelezettek. 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap 

Elektronikusan és Papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Eljárás díja 

Talajterhelési díj bevallásának benyújtása díj-és illetékmentes. 

Ügyintézési idő 

Az ügyintézési határidő az adatszolgáltatás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap. 

A határozat kézbesítése 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


A talajterhelési díj önadózáson alapul, így a bevallással kapcsolatos döntés, határozat – határidőben 

történt teljesítések esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - 

folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről. 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei 

Ügyfélfogadás helye: Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal, Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd: 13.00-16.00, Csütörtök: 8.00-16.00 

E-mail cím: ado@berettyoujfalu.hu; 

Honlap cím: www.berettyoujfalu.hu; 

Telefonszám: +36 54 505-070 

ePapír benyújtás: Címzett: BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: 

Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek. 

https://epapir.gov.hu/ 

Berettyóújfalu Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő 

Hivatali Kapu elérhetősége: 

HIVATAL RÖVID NEVE: BUJFADO; 

HIVATAL TELJES NEVE: Berettyóújfalu Város Önkormányzati Adóhatósága; 

KRID: 460050750 

 


