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Pomáz Város Önkormányzatának 23/2009. (VI.26.), valamint 12/2005.(03.23.) rendelettel 
módosított egységes szerkezetbe foglalt 

18/2004. (06.30.) rendelete   
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási 
szabályokról 

 
Pomáz Város Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
(továbbiakban törvény) 21. § (2) bekezdésében, 24. § ban, valamint a 26. § (4) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
A rendelet hatálya 

 
1. §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 (a 
továbbiakban: kibocsátó); 
b) azokra a környezetterhelı anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést 
eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, 
mőszaki számítás segítségével meghatározható (a továbbiakban: környezetterhelı anyag).       ( 
Kttv 2. § ) 
 
 
2. §2 A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mőszakilag 
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 követı 90. naptól terheli. ( Kttv 11. § (1) )  
 
 
 
3. §3 Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 
szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és 
a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelı objektumban a 
talajjal kapcsolatban lévı felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát , 
ammónium , szulfát , kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20% kal a 
2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követı hónapban végzett alapállapot
felmérés keretében mért értékeket. ( Kttv 11. § (2) ) 
 

II. fejezet 

                                                 
1 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
2 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
3 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
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A díj meghatározásának módja 
 

4. § 4 (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a 
(3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó 
területérzékenységi szorzó határozza meg. 
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetıség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével. 
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3. ( Kttv 12. § (1. 3) ) 
 
4/A. § 5A talajterhelési díj alapja csökkenthetı azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja. ( Kttv 14. § ) 
 
5. §.6 A talajterhelési díj mértéke:  TTD = E x A x T ahol 
TTD: a fizetendı éves talajterhelési díj, 
E: az egységdíj (Ft/m3), 
A: a díjfizetési alap (m3), 
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából 
megállapított területérzékenységi szorzó,  
( Kttv 3. számú melléklet ) 
 
6. § 7 Pomáz Város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából 
megállapított területérzékenységi szorzó: 3 ( Kttv 3. számú melléklet és a felszín alatti vizek 
védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete)  
 
7. § 8A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján 
megállapított talajterhelési díj 20% át, 2005. évben 20% át, 2006. évben 50% át, 2007. évben 
75% át, 2008. évben 90% át, a 2009. évtıl 100% át köteles megfizetni. . ( Kttv 27. § (1) ) 
 

III. fejezet 
A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszőnése 

 
8.§ A díjfizetési kötelezettség 

a) a települési vízvezeték hálózatra való rácsatlakozás (vízmérı üzembe helyezés) napján, 
illetve 
b) a kibocsátó személyében történı változás esetén (új vízmérı tulajdonos) a szolgáltatóhoz 
bejelentett vízmérı állás alapján, a bejelentés napján 
keletkezik. 

 

                                                 
4 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
5 Kiegészítette: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
6 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
7 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
8 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
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9.§ A díjfizetési kötelezettség 
a) a vízvezeték hálózatról történı vízhasználat megszüntetése napján, 
b) a közcsatorna hálózatra történı rákötés napján, 
c) a  kibocsátó személyében történı változás esetén a szolgáltatóhoz bejelentett vízmérı állás 
alapján, a bejelentés napján 
szőnik meg. 

 
IV. fejezet 

Kedvezmények 
 
10. § (1.) Egyedül élı nyugdíjszelvénnyel igazolt nyugdíjas, akinek az egy fıre esı havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, mentesül a 
díj 80% ának megfizetése alól. 
 
      (2) Az egyedül élı nyugdíjszelvénnyel igazolt nyugdíjas házaspár, akinek az egy fıre esı 
havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, 
mentesül a díj 80% ának megfizetése alól. 
 
     (3) A jogosultságot minden évben a bevallással egyidejőleg lehet érvényesíteni a mentességre 
való jogosultság igazolásával. 
 

V. fejezet 
Bevallás, díjfizetés, díjelıleg fizetés 

 
Díjfizetési kötelezettség bevallása, bejelentése 

 
A díjelıleg befizetése 

 
 
11. § 9(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a 
tárgyévet követı év március 31 éig. ( Kttv 21/A. § (1) ) 
(2) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét az e célra rendszeresített nyomtatványon köteles az 
önkormányzati adóhatósághoz teljesíteni. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetésére 
kötelezettet nyilvántartásba veszi. 
(3) Ha gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) mőködtet, bevallásában az adatokat 
telephelyenként tünteti fel. 
(4) A bejelentéshez mellékelni kell azokat a számlákat amely igazolja a kibocsátó 
szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezettel elszállított szennyvízmennyiséget. 
(5) A vízfogyasztást, a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezettel elszállított 
szennyvízmennyisége, valamint a locsolási célú felhasználást igazoló dokumentumokat 
(számlákat) 5 évig kell megırizni. 

                                                 
9 Módosította:  12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
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(6) Ha díjfizetési kötelezettség keletkezik vagy megszőnik akkor a díjfizetési kötelezettség 
keletkezésérıl, illetve megszőnésérıl, a változást követı 15 napon belül kell bejelentést tenni az 
önkormányzati adóhatósághoz. 
(7) A (6) bekezdésben foglalt esetben a bevallást  a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján – 
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a tárgyévet követı év március 31 –ig 
b) megszőnése esetén a változás idıpontját követı 15 napon belül 
kell benyújtani. 
 
 
 
12. § 10(1) A kibocsátó az éves talajterhelési díj bevallása elıtt félvente díjelıleget köteles fizetni. 
(2) A félévi díjelıleget a félév utolsó napjáig kell megfizetni a tárgyévet megelızı évre bevallott 
éves díj alapján kiszámított éves díj felének megfelelı összegben. 
(3) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a változás évében nem kell díjelıleget fizetni, 
 

Az éves díj befizetése 
 
13. § 11(1) A kibocsátó a tárgyévet követı év március 31–ig köteles a tárgyévi tényleges 
kibocsátás alapján számított díj és a 12. § (1) bekezdés alapján befizetett díjelıleg különbözetét 
megfizetni. A túlfizetés összegét a kibocsátó a tárgyévet követı év díjelılegének megfizetésekor 
beszámíthatja, vagy visszaigényelheti. 
(2) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított éves díj teljes összegét 
a tárgyévet követı év március 31–ig kell megfizetni, 
(3) díjfizetési kötelezettség megszőnése esetén, a bevallás alapján számított díj és a már befizetett 
díjelıleg különbözetét a változás idıpontját követı 15 napon belül kell megfizetni, illetve 
túlfizetés esetén visszaigényelni. 
 
14. § 12A díjat, illetve a díjelıleget az önkormányzat  11742087 15393757 04640000 számú 
„Talajterhelési díj” beszedési számlája javára kell befizetni 
 
14/A.13 § A kibocsátók azonosítása és ellenırzése érdekében adatszolgáltatásra köteles Pomáz 
Város Önkormányzati Adóhatóság részére:  
a) a víz szolgáltatója:  
 minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az elızı évben szolgáltatott, az 

ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett vízmennyiségrıl, 
 csatornára való rákötésekrıl, a rákötést követı hó 5. napjáig. 

b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából az 
elızı évben elszállított folyékony hulladék mennyiségérıl, minden év február 28. napjáig. 
 

VI. fejezet 
Jogkövetkezmények 

                                                 
10 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
11 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
12 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
13 Kiegészítette: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
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15. §.14 A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi 
ellenırzésére, valamint végrehajtására (a környezetterhelési díjról szóló törvényben és e 
rendeletben) nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérıl szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. ( Kttv 25. § ) 
 

VII. fejezet 
A bevétel helye, felhasználása 

 
16. § 15 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj a települési önkormányzat  a fıvárosban a kerületi önkormányzat  
környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. ( Kttv 21/B. § (1) )  
 
16/A § 16 Mérési lehetıség hiányában a Kttv 12. § ban meghatározott átalány alapját a Kttv26. § 
(4) felhatalmazása alapján e rendelet melléklete határozza meg. 
 

VIII. fejezet 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 
17. § (1) A 2004. évre fizetendı díjelılegre (illetve díjra) vonatkozó mentességet 2004. 

szeptember 30 ig lehet érvényesíteni a 2004. évre vonatkozó jövedelmi igazolások alapján. 
(2) A kibocsátónak a 2004. II. félévi díjfizetési kötelezettségrıl 2005. március 31–ig kell 
bevallást tenni a 2004. II. félévi vízfogyasztási adatok alapján. 
(3) A 2004. évben a negyedéves díjelıleg a 2003. évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy 
naptári évre számított díj negyedének megfelelı összeg. 
(4) A 2004. II. félévre vonatkozó (féléves) díjat a bevallás alapján 2005. március 31–ig kell 
megfizetni. 

 
18. §  E rendelet 2004. 07.01. lép hatályba. 
 

E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.17 
 

 
Eredeti rendelet: Pomáz, 2004. 06.30. 
Utolsó módosítás: Pomáz, 2009. 06.23. 
 

Golub Athanász sk. Dr. Szabó András sk. 

                                                 
14 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
15 Módosította: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
16 Kiegészítette: 12/2005.(03.23.) rendelet  Hatályos:2005.04.01 tıl. 
17 Kiegészítette: 23/2009. (VI.26.) rendelete Hatályos. 2009.VI.26 tól. 
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polgármester jegyzı 
 

Kihirdetve:  Eredeti rendelet: 2004.06.30 
                    Utolsó módosítás: 2009.06.26.  
 
Dr. Szabó András sk. 
Jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet  
Pomáz Város Önkormányzatának a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 18/2004. (06.30.) rendeletéhez  
 

Ingatlanok vízfogyasztásának a talajterhelési díj szempontjából  figyelembe veendı 
átalánymennyiségei 

 1.    beépített ingatlanok (telkek)   
   1.1  udvari csappal  40 l/fı/nap 
   1.2  épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal   60 l/fı/nap 
   1.3  mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC vel  75 l/fı/nap 
   1.4  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal   65 l/fı/nap 
   1.5  mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös 

vízöblítéses WC vel 
 80 l/fı/nap 

   1.6  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses 
WC vel 

 95 l/fı/nap 

   1.7  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, 
vízöblítéses WC vel, hagyományos főtéső (fürdıhengeres) 
fürdıszobával 

 120 l/fı/nap 

   1.8  mint 1.7, de hagyományos főtéső helyett egyedi, éjszakai 
áramfelvételes vízmelegítıvel 

 150 l/fı/nap 

   1.9  mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetıleg nem 
korlátozott főtéső egyedi vízmelegítıvel 

 180 l/fı/nap 

 2.    gépkocsimosás (tömlıvel)  400 l/szgk/hó 
 3.    állatállomány itatása számos állatonként  40 l/db/nap 
 
Az átalány számításánál az 1, 2 és 3. pontokban meghatározottak szerinti mennyiséget össze kell 
adni. 
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Nyaralók, üdülık, házikertek esetében az 1. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján 
évente összesen öt hónapra (május szeptember hónapokra) kell az ivóvíz  és csatornadíjat 
felszámítani. 
 
 
 
 
 
 


