
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2004.(XII. 31.) SZÁMÚ RENDELETE 

 

A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ 

SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  

TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI 

SZABÁLYOKRÓL, VALAMINT A DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEKRŐL ÉS 

MENTESSÉGEKRŐL. * 

 

 

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

törvény (továbbiakban: Kttv.) 21. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, 

mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet (továbbiakban: R.) 

alkotja. 

 

 

Rendelet hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Paks város közigazgatási területén minden természetes 

és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre 

(továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a R. 2. §-a alapján talajterhelési díj 

fizetési kötelezettség terhel.
1
 

 

 

2. § 

 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági 

engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. 

 

 

A talajterhelési díj mértékének meghatározása 

 

3. § 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott 

alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a 

területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza meg.
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1
 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§-a és 3. sz. melléklete, valamint a rendelet függelékében lévő 

tájékoztató szerint 
2
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.§ (8) bekezdés m) 

pontja és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (5) és (7) 

bekezdése figyelembevételével 
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(2) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az 

ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön 

jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
3
 

vízmennyiséggel. 

 

(3) 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. 

 

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120.- Ft/m
3
.
4
 

 

(5) Paks közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 a 

veszélyeztetési szorzó 1. 

 

(6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2005. évben a Kttv. 

alapján megállapított talajterhelési díj 40 %-át, a 2006. évben 50 %-át, a 

2007. évben 75 %-át, a 2008. évben 90 %-át, a 2009. évtől 100 %-át köteles 

megfizetni. 

 

 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 

 

4. § 

 

(1) Díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás 

napján keletkezeik. 

 

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik: 

- a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése napján, 

- a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. 

 

(3) A kibocsátó személyében történő évközi változást a szolgáltatóhoz való 

bejelentés napjától kell figyelembe venni. 

 

(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell 

megfizetni. 

 

(5) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, 

a díjfizetésre a tényleges felhasználó(k) köteles(ek). 

 

 

 

 

                                                 
3
 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 

4
 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdése 
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Mentességek 

 

5. § 

 

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

meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna 

kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre. 

 

(2) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: 

a.) alanyi jogon az az egyedül élő személy, aki 

aa.) időskorúak járadékában, vagy 

ab.) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy 

ac.) I. illetve II. csoportú rokkant, súlyosan fogyatékos. 

 

b.) szociális rászorultság alapján, akinek családjában az 1 főre jutó nettó 

jövedelem
5
 

ba.) a mindenkori legmagasabb összegű saját jogú öregségi nyugdíjmini-   

       mum   (a  továbbiakban:  nyugdíjminimum)   legkisebb   összegének  

       150%-át, 

bb.) egyedül élők esetén a nyugdíjminimum 200%-át  

nem haladja meg. 

 

(3) A mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, 

illetve a bevallással egyidejűleg – a (2) bekezdés szerinti jogosultság 

megjelölésével – a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.
6
 

 

(4) Jogosultságát a (2) bekezdés ac.) pontja szerinti esetben rokkantsági 

nyugdíjat megállapító határozattal, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet 

által kiállított szakvéleménnyel, illetőleg fogyatékosságot megállapító 

határozattal kell igazolnia. 

 

(5) A (2) bekezdésben foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor 

érvényesíthetők, ha azok a díjfizetési időszak (naptári év) teljes egészében 

fennálltak. 

 

(6) Ha az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a mentességi feltétel a naptári év 

teljes egészében nem állt fenn, akkor a mentességi feltétel év közbeni 

keletkezése esetén a tárgyévi bevallásban nem lehet érvényesíteni, viszont a 

tárgyévet követő évben a kibocsátónak előlegfizetési kötelezettség nem 

keletkezik. 

 

 

 

                                                 
5
 Lásd: 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdése 

6
 Lásd a 8.§-t 
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A díjelőleg befizetése 

 

6. § 

 

(1) A kibocsátó az éves talajterhelési díj elszámolása (bevallása) előtt 

negyedévente díjelőleget köteles fizetni. 

 

(2) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg az 

(5) bekezdésben meghatározott kivétellel a tárgyévet megelőző év tényleges 

kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben. 

 

(3) A 2005. év első negyedévre esedékes díjelőleget 2005. március 31-ig kell 

megfizetni a 2004. év kibocsátási adatai alapján. 

 

(4) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjelőleget a következők 

szerint kell fizetni: 

a.) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a változás évében nem kell 

díjelőleget fizetni, 

b.) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontjának 

negyedévében – a negyedév utolsó napján esedékes – díjelőleget nem 

kell megfizetni. 

(5) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátás mérő rendszert, a 

mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni. 

 

 

A díj fizetése 

 

7. § 

 

(1) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges 

kibocsátás alapján számított díj és a 6. § (2) bekezdés alapján befizetett 

díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet 

követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy 

visszaigényli. 

 

(2) A 4. §-ban foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következők szerint 

kell megfizetni: 

a.) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított 

(rész) éves tényleges díj összegét a tárgyévet követő év március 31-ig 

kell megfizetni, 

b.) díjfizetési kötelezettség megszűnése setén a bevallás alapján számított 

(rész) éves tényleges díj és a már befizetett díjelőleg különbözetét a 

változás időpontját követő hó 15. napjáig kell megfizetni, illetve 

túlfizetés esetén visszaigényelni. 
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(3) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő 

díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig fizeti meg. 

 

(4) A díjat Paks Város Önkormányzata „talajterhelési díj” beszedési számlájára 

kell megfizetni.
7
 

 

 

A díjfizetési kötelezettség bevallása 

 

8. § 

 

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év 

március 31-éig tesz bevallást az önkormányzat adóosztályánál 

(továbbiakban: adóhatóság) e rendelethez tarozó nyomtatványon (1. számú 

melléklet ). 

 

(2) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek 

keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hó 15. 

napjáig kell bejelentést tenni. 

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges 

fogyasztás alapján 

- díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 

31-éig, 

- díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő 

hó 15. napjáig 

kell benyújtani. 

 

(4) A kibocsátó 2005. évi díjfizetési kötelezettségéről 2005. február 28. napjáig 

köteles bejelentést tenni (2. számú melléklet). 

 

 

Adatszolgáltatás 

 

9. § 

 

(1) Az adóhatóság részére a szolgáltató (Paksi Vízmű Kft.) a kibocsátó 

azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat: 

a.) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi 

vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 

valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 

vízmennyiséggel, 

b.) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről. 

 

                                                 
7
 2003. évi LXXXIX. törvény 19.§ (1) bekezdése szerinti felhasználásra 
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(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a 

kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az 

önkormányzati adóhatóság. 

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a 

talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő 

személyekről az adóhatóság nyilvántartást vezet. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

P a k s ,  2004. december 16. 

 

 

 

 

  Hajdú  János     Dr. Blazsek Balázs 

  polgármester      címzetes főjegyző 

 

 

 

* A képviselő-testület a rendeletet a 2004. december 15-i ülésen fogadta el. 

 



        1.számú melléklet 1/1. 

 

Az adóhatóság megnevezése: Paks Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 

 

B E V A L L Á S 

az önkormányzat képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) számú rendelete alapján 

a talajterhelési díjhoz  

természetes személy részére 

 

1. Kibocsátó neve (családi és utónév):    ______________________________________ 

2. Leánykori családi és utónév:               ______________________________________ 

3. Adóazonosító jele:                               ______________________________________ 

4. Születési helye és ideje:                       ______________________________________ 

5. Lakcíme:          ______________________________________ 

6. Levelezési címe:         ______________________________________ 

7. Fogyasztási hely címe:         ______________________________________ 

8. Talajterhelési díj alapja:  

    200... évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség           _____m
3
 

9. Díjalap csökkentő tényezők: 

a.) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség _____m
3
 

b.) locsolási célú felhasználás                                                        ______m
3
 

c.) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség,  

melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a  

      folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését  

      igazolja                ______m
3
                      

10. Díjmentességek: 

a.) alanyi jogon az az egyedül élő személy, aki 

aa.) időskorúak járadékában, vagy                igen/nem 

ab.) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy                               igen/nem 

ac.) I. illetve II. csoportú rokkant, súlyosan fogyatékos, vagy             igen/nem 

  b.) szociális rászorultság alapján, akinek családjában az 1 főre jutó nettó jövedelem 

ba.) a mindenkori legmagasabb összegű saját jogú öregségi  

       nyugdíjminimum(a  továbbiakban:  nyugdíjminimum)  

       legkisebb   összegének 150 %-át                 igen/nem 

bb.) egyedül élők esetén a nyugdíjminimum 

       200 %-át nem haladja meg              igen/nem 

       c.) egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt alkalmazok          igen/nem 

  d.) egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmazok          igen/nem 

e.) a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rendelkezésre igen/nem     

11. Talajterhelési egységdíj      (E)              120.- Ft/m
3
 

       Díjfizetési alap       (A)                      ____________m
3
 

       Területérzékenységi szorzó (T)             1,5 

       Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = ExAxT         ____________Ft 

12. Tárgyévben előlegként befizetett összeg:       _____________Ft 

13. 200... március 31-éig még befizetendő összeg:        _____________Ft 

14. Visszaigényelhető összeg:         _____________Ft 

__________________, 200_____ _____________ ____ 

        ______________________ 

                aláírás 
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 1/2. 

 

Az adóhatóság megnevezése: Paks Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 

 

B E V A L L Á S 

az önkormányzat képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) számú rendelete alapján 

a talajterhelési díjhoz  

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére 

 

 

1. Kibocsátó elnevezése:                          ______________________________________ 

    rövidített cégneve:         ______________________________________ 

2. Képviselőjének neve, címe:       ______________________________________ 

3. Statisztikai számjele:        ______________________________________ 

4. Számláját vezető bank neve:                ______________________________________ 

5. Bankszámla száma:        ______________________________________ 

6. Adószáma:          ______________________________________ 

7. Székhelye, címe:                     ______________________________________ 

8. Telephely címe:         ______________________________________ 

9. Fogyasztási hely címe:        ______________________________________ 

10. Talajterhelési díj alapja:  

    200... évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség           _____m
3
 

11. Díjalap csökkentő tényezők: 

 a.) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség _____m
3
 

 b.) locsolási célú felhasználás                                                        ______m
3
 

 c.) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség,  

      melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a  

      folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését  

       igazolja               ______m
3
 

12. Díjmentességek: 

      a.) egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt alkalmazok          igen/nem 

 b.) egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmazok                      igen/nem 

  c.) a közcsatorna kiépítése került, de műszakilag nem áll rendelkezésre      igen/nem 

13. Talajterhelési egységdíj      (E)              120.- Ft/m
3
 

       Díjfizetési alap       (A)                      ____________m
3
 

       Területérzékenységi szorzó (T)             1,5 

       Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = ExAxT         ____________Ft 

14. Tárgyévben előlegként befizetett összeg:       _____________Ft 

15. 200... március 31-éig még befizetendő összeg:        _____________Ft 

16. Visszaigényelhető összeg:         _____________Ft 

 

 

__________________, 200_____ _____________ ____ 

 

 

 

        ______________________ 

                cégszerű aláírás 
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        2. számú melléklet 2/1. 

 

Az adóhatóság megnevezése: Paks Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 

 

B E J E L E N T É S 

az önkormányzat képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) számú rendelete alapján 

a talajterhelési díjhoz  

természetes személy részére 

 

1. Kibocsátó neve (családi és utónév):    ______________________________________ 

2. Leánykori családi és utónév:               ______________________________________ 

3. Adóazonosító jele:                               ______________________________________ 

4. Születési helye és ideje:                       ______________________________________ 

5. Lakcíme:          ______________________________________ 

6. Levelezési címe:         ______________________________________ 

7. Fogyasztási hely címe:         ______________________________________ 

8. Talajterhelési díj alapja:  

    2004. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség           _____m
3
 

9. Díjalap csökkentő tényezők: 

    a.) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség  _____m
3
 

    b.) locsolási célú felhasználás                                                        ______m
3
 

c.) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség,  

     melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a  

     folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését  

     igazolja                                           ______m
3
 

10. Díjmentességek: 

a.) alanyi jogon az az egyedül élő személy, aki 

aa.) időskorúak járadékában, vagy                igen/nem 

ab.) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy                               igen/nem 

ac.) I. illetve II. csoportú rokkant, súlyosan fogyatékos, vagy             igen/nem 

  b.) szociális rászorultság alapján, akinek családjában az 1 főre jutó nettó jövedelem 

ba.) a mindenkori legmagasabb összegű saját jogú öregségi  

       nyugdíjminimum(a  továbbiakban:  nyugdíjminimum)  

       legkisebb   összegének 150 %-át                 igen/nem 

bb.) egyedül élők esetén a nyugdíjminimum 

       200 %-át nem haladja meg              igen/nem 

       c.) egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt alkalmazok          igen/nem 

  d.) egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmazok          igen/nem 

   e.) a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rendelkezésre    igen/nem 

11. Talajterhelési egységdíj      (E)              120.- Ft/m
3
 

       Díjfizetési alap       (A)                      ____________m
3
 

       Területérzékenységi szorzó (T)             1,5 

       Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = ExAxT         ____________Ft 

 

__________________, 200_____ _____________ ____ 

 

 

        ______________________ 

                aláírás 
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           2/2. 

 

Az adóhatóság megnevezése: Paks Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 

II. 

 

B E J E L E N T É S 

az önkormányzat képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) számú rendelete alapján 

a talajterhelési díjhoz  

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére 

 

 

1. Kibocsátó elnevezése:                          ______________________________________ 

    rövidített cégneve:         ______________________________________ 

2. Képviselőjének neve, címe:       ______________________________________ 

3. Statisztikai számjele:        ______________________________________ 

4. Számláját vezető bank neve:                ______________________________________ 

5. Bankszámla száma:        ______________________________________ 

6. Adószáma:          ______________________________________ 

7. Székhelye, címe:                     ______________________________________ 

8. Telephely címe:         ______________________________________ 

9. Fogyasztási hely címe:        ______________________________________ 

10. Talajterhelési díj alapja:  

    2004. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség           _____m
3
 

11. Díjalap csökkentő tényezők: 

 a.) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség _____m
3
 

 b.) locsolási célú felhasználás                                                        ______m
3
 

 c.) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség,  

      melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a  

      folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését  

      igazolja               ______m
3
 

12. Díjmentességek: 

      a.) egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt alkalmazok          igen/nem 

 b.) egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmazok                      igen/nem 

c.) a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rendelkezésre     igen/nem  

13. Talajterhelési egységdíj      (E)               120,-Ft/m
3
 

       Díjfizetési alap       (A)                      ____________m
3
 

       Területérzékenységi szorzó (T)             1,5 

       Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = ExAxT         ____________Ft 

 

 

 

__________________, 200_____ _____________ ____ 

 

 

 

 

        ______________________ 

                cégszerű aláírás 
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                   függelék 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ 

FIZETÉSÉNEK MÉRTÉKÉRŐL 

 

 

 

A hatályos jogszabályok szerint a talajterhelési díj mértékét [TTD] 

– a talajterhelési díj egységdíja: 120,-Ft/m
3
 [E], 

– a díj fizetési alap (mely a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az 

ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön 

jogszabály* szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 

vízmennyiséggel, valamint 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], 

– a területérzékenységi szorzó: 1,5 [T]**, 

– a veszélyeztetési szorzó: 1,0 [V] 

alapján kell számítani. 

 

 

A talajterhelési díj számításának módja: 

 

TTD = E  A  T  V 

 

Példa: 100 m
3
 ivóvíz-felhasználás és egyszeri 10 m

3
-es csőtörésből származó 

vízelszivárgás esetére, valamint 80 m
3
 számlákkal igazolt szennyvíz-elszállítási 

lehetőséget feltételezve 

 

TTD = 120,-Ft/m
3
  [100 m

3
/év – (10 + 80 m

3
/év)] 1,5  1,0 = 1.200,-Ft/év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 

** A várható besorolás szerint! 

 


