
T      Á J      É      K O Z T A T Ó  A  T A L A J T E R H E L É S I  D Í J R Ó L  

A város területén 2011-re befejeződött  ISPA-program révén gyakorlatilag 100 százalékossá vált 
Debrecen  csatornázottsága.  Azoknak,  akiknek  műszakilag  megvan  a  lehetőségük  arra,  hogy 
ingatlanukat rákössék a szennyvízcsatornára, de ezt mégsem teszik meg, úgynevezett talajterhelési 
díjat kell fizetniük. Erről  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  19/2007. 
(IV.24.)  számú  rendeletében határozott.  A talajterhelési díjat  önbevallás keretében  a  fogyasztónak 
kell megállapítania, bevallania  és befizetnie.  A talajterhelési díjról bevallást tenni  és azt befizetni 
minden év március 31-ig, idén kivételesen 2014. április 30-ig lehet. 

A talajterhelési díj alapja  az ingatlanon 2013-ban felhasznált  vezetékes ivóvíz mennyisége.  A díj 
összege köbméterenként 3.600 Ft.

A talajterhelési díj teljes összege bizonyos feltételek megléte esetén csökkenthető:

1.  Kérelemre 50%-os díjkedvezmény állapítható meg családban élő  személyek  esetén  akkor,  ha a 
háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a  nyugdíjminimumot,  ami jelenleg 
28.500 Ft.  Egyedülálló  akkor  kaphat kedvezményt,  ha  az illető  havi nettó jövedelme nem haladja 
meg nyugdíjminimum 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot. 

2.  A talajterhelési  díj  alapját  képező víz  mennyisége  hitelesített  mellékmérővel mért,  kizárólag 
locsolásra használt víz mennyiségével csökkenthető.

3.  A talajterhelési  díj  alapját  képező  víz  mennyisége  csökkenthető az  elszállított  szippantott 
szennyvíz mennyiségével is, melyet az ingatlan tulajdonosa számlákkal is igazolni tudja. 

A talajterhelési díjat bevallani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet. Ez letölthető az 
önkormányzat  internetes  honlapjáról 
(http://ugyintezes.debrecen.hu/ugyintezes/papiralapu/adougyek),  vagy  személyesen  átvehető  a 
polgármesteri hivatal adóügyi  osztályának  földszinti  ügyfélszolgálatán  (Új Városháza, Kálvin tér 
11.).

A  talajterhelési  díjat  DMJV Önkormányzata 11738008-15461009-03920000 számú talajterhelési 
díj-beszedési  számlájára kell  befizetni.  A befizetést  csekken is  lehet  teljesíteni,  amely szintén  a 
polgármesteri hivatal adóügyi  osztályának  földszinti  ügyfélszolgálatán  (Új Városháza, Kálvin tér 
11.) kérhető. 

Amennyiben a kiszámolt díj  az 50.000 forintot meghaladja, az 50.000 forint feletti részt ebben az 
évben nem kell megfizetni.
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