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3/2005. (II.22.) rendelete  

 
A  talajterhelési díjról szóló 12/2004.(VII.01.) KR. Rendelet 

módosításáról 
 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló 
2003. Évi LXXXIX. Tv. 21. § (2), 26.§ (4) bekezdésében, valamint az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján A talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VII.01.) KR. 
Rendeletet (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 
(1) A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi szakasz lép: 
 
Vámosszabadi Község Jegyzője részére a Pannon-Víz Rt. (továbbiakban: Szolgáltató) a 
kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles: 
a.) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, 

csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével 

b.) mérési lehetőség hiányában az általány alapján meghatározott víz mennyiségéről, 
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével 

c.) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig. 
 

2.§ 
 
(1) A rendelet 3. §-a kiegészül az alábbiakkal: 

 
A kibocsátó a talajterhelési díjat a Vámosszabadi Községi Önkormányzat 58400069-
11012861 sz. számlájára, (Talajterhelési díj beszedési számla) köteles megfizetni. 

 
3.§ 

Záró rendelkezések 
 

(1)Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2005. 01. 01. napjával kell 
alkalmazni. 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 
rendelkezései az irányadók. 
(3)Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 2. §-a. 
 
Vámosszabadi, 2005. 02. 08. 
 

Takács Ferenc  
polgármester 

 

Burányi Bernadett 
jegyző

 
Kihirdetve: Vámosszabadi, 2005. 02. 22. 



I n d o k o l á s 
 

A 2003. évi LXXXXIX. Tv. a környezetterhelési díjról  2004. 07. 01. napjával 
előírta a talajterhelési díj fizetési kötelezettséget. 
 
A fenti tv. 11.§-a értelmében díjfizetés terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, 
illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. 
 
A 2004. évi CI. Tv. 284.§-a módosította, illetve egyértelművé tette a 
talajterhelési díj fizetésére kötelezettek körét: 
A korábbi szabályozás szerint csak azon fogyasztóknak kellett talajterhelési díjat 
fizetni, akik a közcsatornára nem kötöttek rá és u.n. szikkasztót ( nyílt falú 
tároló, melyből a szennyvíz elszivárog) használtak a szennyvíz tárolására, a 
törvénymódosítás következtében a zárt falú szennyvíztározót alkalmazók is 
kötelesek talajterhelési díjat fizetni. 
Tehát azon telkek esetében, ahol nincs szennyvízelhelyezés, nem áll fenn 
díjfizetési kötelezettség a módosítás következtében. 
 
Nem köteles díjfizetésre az, aki egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, 
egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz. 
 
Némi változás következett be a talajterhelési díj kiszámítása során is:  
A talajterhelési díj mértéke a szolgáltatott -mérési lehetőség hiányában az 
általány alapján meghatározott -víz mennyisége (ezt csökkenteni lehet a 
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével), az egységdíj 
(120Ft/m3), a településre vonatkozó területérzékenységi szorzó (Vámosszabadin 
3 az értéke) szorzata.  
A módosítással jött be az általány megállapításának szempontja, melynek egyedi 
vízbeszerzés esetén mérési lehetőség hiányában van jelentősége. Ilyen 
Vámosszabadin a gyakorlatban jelenleg nincs, hisz minden lakos a Pannon-Víz 
Rt. szolgáltatásait igénybe veszi.  
 
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a felhasznált víz mennyiségével, 
amelyet a szennyvíztározójából a kibocsátó az arra feljogosult szervezettel 
szállítat el. Ezt számlával kell igazolni. 
 
A talajterhelési díj 20%-át kell csak 2005. évben megfizetni. 
 
A talajterhelési díjat önadózás keretén belül kell teljesíteni az önkormányzati 
adóhatóság felé. A kibocsátó köteles azt bevallani és megfizetni a tárgyévet 
követő év március 31. napjáig. Az adóelőleget az adó megfizetése során 
figyelembe kell venni. Mivel az adózás rendjéről szóló  2003. évi XCII tv. 



részletesen szabályozza az önadózás kérdéseit, ezért a helyi rendeletben az 
önadózásra vonatkozó szabályokat felesleges megállapítani. 
 
A törvénymódosítás tette kötelezővé az Önkormányzat számára, hogy 
rendeletében tegye közzé a talajterhelési díj számla számát. 
 
A talajterhelési díjból befolyt összeget az önkormányzat a talaj, valamint a 
felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használhatja fel. 
 
Vámosszabadi, 2005.02.22.  
        Burányi Bernadett s.k. 
         jegyző 


