
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  
21/2005. (IX. 22.) 

rendelete 
 

(Egységes szerkezetben a talajterhelési díjról szóló  
21/2005. (IX. 22.) Kt. rendelet módosításról szóló 7/2012.(III.7.)  

(hatályos 2012.03.08. napjától) Önk. számú rendelettel) 
 
 

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki (amely) a helyi vízgazdálkodási hatósági 
engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe 
(a továbbiakban: kibocsátó). 

2.§ 
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség 

 
(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá. 
 
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de 

műszakilag nem áll számára rendelkezésre, és aki külön jogszabályban meghatározott egyedi 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kis berendezést alkalmaz. 

 
3.§ 

Talajterhelési díj mértéke 
 
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 4. §-ban meghatározott alapja, az egységdíj, valamint a 

területérzékenységi szorzó határozza meg. 
 
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét és a díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. 

számú melléklete határozza meg. 
 

4.§ 
A talajterhelési díj alapja 

 
(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 

felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 
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(2) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony 
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

5.§ 
Díjfizetés kötelezettség keletkezése 

 
Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a 
tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg. 
 

6.§ 
A díjfizetési kötelezettség bevallása 

 
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, az 

e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál. 
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az adatokat 

telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel. 
(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege 

telephelyenként megállapítható. 
 

7. § 
Díjfizetési kötelezettség megszűnése 

 
(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon: 
 a) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató 
 igazolja. 
 b) a 2. § (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik, 
(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak 
 bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz. 
 

8.§ 
A talajterhelési díj előleg megállapítása, a díj megfizetése 

 
(1) A kibocsátó negyedévenként díj előleget köteles fizetni, melyet késedelmi pótlék mentesen a 
 negyedév utolsó napjáig fizethet meg. 
(2) Az adóhatóság a fizetendő díj előleg összegét az éves bevallás alapján fizetési meghagyásban 
 közli a tárgyévre, illetve az azt követő év első negyedévére vonatkozóan. 
(3)  A díj előleg éves összege: 

 a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig köteles a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján 
számított díj, és az (1) bekezdés alapján befizetett díj előleg kü1önbözetét megfizetni. A túlfizetés 
összegét a kibocsátó a tárgyévet követő év díjelőlegének megfizetésekor beszámíthatja. 

(4) Díj előleg módosítást kérhet az esedékességet megelőzően, az a kibocsátó, aki folyamatosan működtet 
kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján, a folyó negyedévre irányadó díjelőlegre vonatkozóan. 

(5)1 A talajterhelési díjat a kibocsátó a 11742001-15441276-03920000 számú számlaszámra 
köteles átutalás vagy postai átutalási megbízás útján teljesíteni. 

 

 
1 Megállapította: 7/2012.(III.7.) (hatályos 2012.03.08. napjától) Önk. számú rendelet 
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9. § 
Egyes eljárási szabályok 

 
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési  
     díjjal összefüggő adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 
 
(2) A talajterhelési díj adók módjára végrehajtandó köztartozás. A kötelezettségek elmulasztása, 
 vagy késedelmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 
 meghatározott rendelkezéseket, szankciókat kell alkalmazni. 
 
 

10. § 
Adatszolgáltatás 

 
(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a víz-és csatornamű üzemeltetését végző szolgáltatót 
 - Duna Menti Regionális Vízművek Rt. - a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra 
 . vonatkozóan. 
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított 
 közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként. 
(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vezetékes vízszolgáltatást igénybe nem vevő egyedi 
 vízvétellel rendelkező kibocsátókat. 
(4) Az (1), (2), (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március 
 31-e, mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza. 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
11. § 

 
A talajterhelési díj fizetésre kötelezett kibocsátó e rendelet alapján megállapított talajterhelési díjak: 2006-
ban 50 %-át, 2007. évtől 75 %-át, 2008-ban 90 %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni. 
 

12.§ 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Küller János s.k.       Vargáné Vass Éva s.k. 
 polgármester         jegyző 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Keresztény Anikó  
 Jegyző 
 
Pilisborosjenő, 2009. május 20. 
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1. számú melléklet 

 
A talajterhelési díj mértéke 

 
A talajterhelési díj mértéke: 
 

TTD = ExAxT 
 
ahol 
 
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj 
 

2E: 
talajterhelési díj egységdíjának 

mértéke, mely 1 200 Ft/m
3
 

 

A: a díj fizetési alap (m3)  

T: területérzékenységi szorzó értéke: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Módosította: 7/2012.(III.7.) (hatályos 2012.03.08. napjától) Önk. számú rendelet 
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2. számú melléklet 
Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatal 
2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16. 
 

B e v a l l á s 
Talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó nyilvántartásba vételéhez 

(az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 19. § és 16. § /3/ alapján) 
 
 

I. Magánszemély kibocsátó: 
 
Neve: ………………………………………………………………………………………………… 

Születési név: ………………………………………………………………………………………… 

Születési hely és idő:………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

Adóazonosító jele:  

Kibocsátó hely címe: ……………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………….……………. 

Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………………….. 

 
 

II. Nem magánszemély kibocsátó 
 
Elnevezés:…………………………………………………………………………………………… 

Rövidített cégnév: ………………………………………………………………………………….. 

Székhelye: ………………………………………………………………………………………….. 

Telephelye: …………………………………………………………………………………………. 

Adószáma: -- 

Statisztikai számjele: --- 

Kibocsátó hely címe: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………………… 

Képviselő neve: ……………………………………………………………………………………. 
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Talajterhelési díj számítása: 

1.) 2005. évi vízfogyasztás (egyedi vízkivétel esetén mért vagy átalány mennyiség): ……….m3   

2) Díjalap csökkentő tényezők: 

a) Ivóvíz meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiség:  ................................................... m3 

(vízszolgáltató igazolás alapján) 

b) Locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolás alapján): ………………………….…m3 

c) Szennyvíztárolóból elszállított mennyiség: ........................................................................... m3 

 
(számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet 

szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti  

elhelyezést igazolja) 

 

Díjfizetési alap (1-2)                                 (A) .......................................................................... m3 

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke    (E) …………………………………………... Ft/m3  

Terület érzékenységi szorzó:                       (T) ......................................................................... 3 

Tárgyévi talajterhelési díj mértéke:             (A*E*T) ............................................................... Ft 

2006. évben fizetendő a fenti sor 50 %-a: ................................................................................. Ft 

  

Befizetés módja: 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelőek! 

 

Dátum: .......................................................................................................................................  

 

 

                                                                                               .....................................................   

                                                                                                   aláírás (cégszerű) 

 


