
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 
 
 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének 
kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli 
el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra 
terjed ki. 
 
(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és a 3. § c) pontjában 
meghatározott talajba jutott szennyvízre terjed ki. 
 
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Mór város közigazgatási területén minden 
kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
terhel. 
 
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében 
meghatározott kibocsátót terheli. 
 
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 
kibocsátót. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában 
1. élelmiszeripari termék: a mezőgazdasági és élelmiszeripari termék 
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói 
magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 2. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott fogalom.  
 

2. A talajterhelési díj megállapítása 
 
3. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és 
megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint. 
 
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével állapítja meg. 
 



(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete 
határozza meg. 
 
4. § Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapját képező vízfogyasztásra, 
valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető átlag vízmennyiségeket e 
rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 
5. § A bevallást e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell az 
önkormányzati adóhatósághoz benyújtani és a díjat az önkormányzat 12080607-
01023927-01000001 számú talajterhelési díj beszedési számlára kell megfizetni. 
 
6. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában 
meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével. 
 
7. § (1) Mór Város közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi 
víz-és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi 
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról, 
b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról, 
c) vízfogyasztásukról, 
d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek 
ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Mór Város 
Jegyzőjének. 
 
(2) Mór város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ellátását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított 
szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig 
adatot szolgáltat Mór Város Jegyzőjének. 
 
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó 
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati 
adóhatóság. 
 
8. § Mór Város Jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített 
befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi. 
 
 

3. Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, díjkedvezmény 
 

 
9. § (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: 
a) az a magánszemély kibocsátó, aki a 70. életévét betöltötte és egyedül él, 
b) az a kibocsátó, aki az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet, 
c) az építkező telektulajdonos az épület használatbavételének tudomásulvételéig 
vagy a használatbavételi engedély kiadásáig, 
d) az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a 
rákötés évében, 
e) a  vízhálózatra rákötött ingatlan esetén az a kibocsátó, akinek ha az éves 
vízfogyasztás nem haladja meg a 10 m3 mennyiséget, 



f) az a kibocsátó, aki almérővel rendelkezik és az almérőn mért vízfogyasztása a 
vízszolgáltató által kiadott igazolás alapján kizárólag állatitatás céljára szolgál, 
g) az a kibocsátó, akinek az almérőn mért vízfogyasztása a vízszolgáltató által 
kiadott igazolás alapján kizárólag élelmiszeripari termék előállítására szolgál, és ezen 
vízmennyiség beépül az élelmiszeripari termékbe. 
 
(2) A talajterhelési díj megfizetése során 50% kedvezményben részesül az a 
kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára csak házi átemelő kiépítése után 
tud rácsatlakozni. 
 
10. § A mentességek és kedvezmények igénybevételére való jogosultságot az 
önkormányzati adóhatóság ellenőrzi. 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 
 
11. § A környezetvédelmi alap felhasználásáról az éves költségvetési rendelet és az 
éves zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkezni. 
 
12. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
13. § Hatályát veszti Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
talajterhelési díjról szóló 23/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 
 Fenyves Péter Dr. Pálla József 
 polgármester jegyző 
 

 

 



1. melléklet az 56/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
Talajterhelési díj számítása:  A x E x T 
 
A: a talajterhelési díj alapja  
 
E: a talajterhelési díj egységdíja; E = 1200,- Ft/m3 

 

T: területérzékenységi szorzó T = 1,5 



2. melléklet az 56/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Fogyasztásmérővel nem rendelkező lakóingatlanok esetében irányadó 
átalány ivóvízfogyasztás 

 
 

1. Fogyasztási hely (telkek) 
1.1. csak udvari csappal – 40 liter/fő/nap 
1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal - 60 liter/fő/nap 
1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel – 75 liter/fő/nap 
1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal - 65 liter/fő/nap 
1.5 mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel – 80 
liter/fő/nap 
1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel – 95 
liter/fő/nap 
1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, szilárd 
tüzelésű vízmelegítővel rendelkező fürdőszobával – 120 liter/fő/nap 
1.8 mint 1.7, de árammal, gázzal vagy megújuló energiával üzemelő 
vízmelegítővel – 150 liter/fő/nap 
1.9 mint 1.8, de távfűtéses melegvízellátással – 180 liter/fő/nap 
2. Házikert locsolás az ingatlan beépítetlen területen, de legfeljebb az 
ingatlanterület 50%-ának alapulvételével – 1 liter/m2/nap 
3. Állatállomány itatása (számosállatonként) – 40 liter/db/nap 
4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók 
szerint – 30 liter/fő/nap 



3. melléklet az 56/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 


