
A Mohácsi Önkormányzat
17/2004.(VII.5.) 
r e n d e l e t e

a talajterhelési díjról

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 48/2005.(XII.27.) ör-rel)

Mohács Város Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21.§-ának (2) 
bekezdésében és 26.§-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§  A  rendelet  hatálya  kiterjed  Mohács  város  szennyvíz-közcsatorna  hálózattal  ellátott  területére. 
Rendelkezései kiterjednek mindazon ingatlan-tulajdonosokra, akik a műszakilag rendelkezésre álló szennyvíz 
közműre  nem kötnek  rá,  és  helyi  vízgazdálkodási  hatósági  engedélyezés  alá  tartozó  szennyvízelhelyezést 
alkalmaznak.
2.§ A Kibocsátónak az általa fizetendő talajterhelési díjat az 1. melléklet szerint kell megállapítania és a 2. 
melléklet szerint kell bevallania az önkormányzati adóhatóság részére.
3.§ Mohács Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a Mohács-Víz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a 
Kibocsátó  azonosítása  és  ellenőrzése  érdekében  adatszolgáltatásra  köteles  az  alábbi  időpontokban  és 
tartalommal:
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) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig.
4.§ A talajterhelési díj megfizetése alól mentes: 
a) a családban élő Kibocsátó, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 250%-át,
b) az egyedülálló Kibocsátó, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át,
c) az egyedülálló 70 év feletti Kibocsátó,
d) 1Kibocsátó által fizetendő adó éves mértéke nem haladja meg az 1.000 Ft-ot. 
5.§ A Szolgáltató 2004. augusztus 31-ig köteles adatot szolgáltatni a Kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, 
amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
elszivárgott víz mennyiségével.
6.§ 
7.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. július 1-től kell alkalmazni.
(2) Aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2004. december 31-ig a rákötést elvégzi, arra a 2004. 
évi fizetési kötelezettség nem terjed ki. 

1. melléklet
Talajterhelési díj kiszámításának módja

A talajterhelési díj mértéke:  TTD = E x A x T x V, ahol:
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: egységdíj törvény szerint egységes 120 Ft/M3
A: a díjfizetési alap (a lakóegységből a talajba juttatott szennyvíz mennyisége) m3/év
T: területérzékenységi  szorzó  Mohács  város  teljes  belterületi  részén  (külön  jogszabály  szerint) 

egységesen 1,5
V: veszélyeztetési szorzó (a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett talajterhelés esetén) 

egységesen 1.

1 Kiegészítette a 48/2005.(XII.27.) ör. 



2. melléklet
20….. évi

BEVALLÁS
 Mohács Város Polgármesteri Hivatala Adócsoportja részére a talajterhelési díj megállapításához

1. Díjfizető

neve:

leánykori neve:

anyja neve:

lakcíme:

levelezési címe:

adóazonosító jele:

2. A díjköteles ingatlan

címe:

helyrajzi száma:

3. A talajterhelési díj kiszámítása:

a) a díjfizetési alap (1)  (m3/év):

b) a talajterhelés egységdíja egységesen:

c) a területérzékenységi szorzó Mohács város belterületén egységesen:

d) a veszélyességi szorzó talajterhelés esetén egységesen:



e) a díj mértéke: axbxcxd=

f) díjkedvezmény(2)

g) fizetendő talajterhelési díj: exg=

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.                

Mohács, 200…. év ……………. hó …..nap                                             
                                                                                                                                                       

       ………………………
      talajterhelési díjfizető

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(1) A  díjfizetési  kötelezettség  alapja  a  szolgáltatott  ivóvíz  mennyisége,  csökkentve  az  ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett vízmennyiséggel. Az alap tovább csökkenthető azzal a százalékkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából a települési folyékony hulladék szállító közszolgáltatóval (MVR 
Kft.) szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(2) A környezetterhelési  díjról  szóló  2003.  LXXXIX törvény  27.§  (1)  bekezdés  szerint  a  talajterhelési  díj 
fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át, 
2005. évben 40%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, a 2009. évtől 100%-át 
köteles megfizetni.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 25.§ alapján a talajterhelési díj megfizetésére, 
bevallására,  az  ehhez  kapcsolódó  jogkövetkezményekre,  a  megállapításhoz  és  a  beszedéshez  való  jog 
elévülésére, valamint végrehajtására az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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