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Bevezetés

• Az ellátásért felelős fogalma (a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény /a továbbiakban: Vksztv./ 5/F.§)

• Az ellátásért felelős Vksztv.-ben foglalt kötelezettségei
o Üzemeltetési szerződés létrehozása; szerződéskötéso Üzemeltetési szerződés létrehozása; szerződéskötés

o Adatszolgáltatás 

o Képviseletre vonatkozó megállapodás 

o Használati díj jelentés

o GFT beruházási tervrész készítés és jóváhagyásra benyújtás



Adatszolgáltatás Vksztv. 61/B. §
Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás

• Ellátásért felelős adatszolgáltatási kötelezettsége
o szolgáltatási ágazat megnevezése, víziközmű-rendszer besorolása, 

o tulajdonosok nevei és tulajdoni részesedésük,

o érintett ellátásért felelősök és képviselőjük.o érintett ellátásért felelősök és képviselőjük.

• Megállapodások adatszolgáltatásra

• Adatváltozás bejelentése (15 nap!)

• Hivatalból bejegyzendő adatok



Adatszolgáltatás Vksztv. 59. § és 60. §

• Adat megőrzési és átadási kötelezettség

• Adatszolgáltatás ellenőrzésekkel kapcsolatban

o tartalmát és formáját a Hivatal határozza meg



Képviseletre vonatkozó megállapodás
Vksztv. 5/G. § (1) bekezdés

• Megállapodási kötelezettség
o ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is 

tulajdonnal rendelkeziktulajdonnal rendelkezik
• jogok és kötelezettségek gyakorlása

• képviselet

• Megküldési kötelezettség a Hivatal felé
o adatszolgáltatási kötelezettség (NVNY)



Használati díj jelentés 
Vksztv. 18. § (2) bekezdés

• Benyújtásra kötelezett a használati díj kezelője
• Minden év március 31.
• Adatszolgáltatás tartalma

o víziközmű fejlesztésre felhasznált összeg és annak 
műszaki tartalma,

o pénzintézeti igazolás

• Adatszolgáltatás módja



Gördülő Fejlesztési Terv
(Vksztv. 11. §)

• Beruházási tervrész 
o készítési kötelezettség (1 rendszer 1 terv, képviselő)
o jóváhagyásra benyújtási kötelezettség (minden év szeptember 30.)
o véleményezési jog és kötelezettség (víziközmű-szolgáltató)

• Felújítási és pótlási tervrész
o víziközmű-szolgáltató készítio víziközmű-szolgáltató készíti
o véleményezési jog és kötelezettség (ellátásért felelős)

• Jóváhagyási eljárások tapasztalatai
o alaki hiányosságok (pl. szolgáltatási díj, meghatalmazás)
o indokolás (forráshiány, teljes közmű-ellátottság)



Tulajdoni viszonyok a víziközmű-rendszeren

• Víziközmű-rendszer ismérvei
o A víziközmű-rendszer fogalma (Vksztv. 2. § 23. pont)

• Tulajdoni viszonyok a víziközmű-rendszeren• Tulajdoni viszonyok a víziközmű-rendszeren
o A víziközművek kizárólag állami, vagy önkormányzati tulajdonban

állhatnak (Vksztv. 6. § (1) bekezdés)

o közös tulajdoni viszonyok (önkormányzatok közös tulajdona, állam és
önkormányzat közös tulajdona)



Változások a Vksztv. 2016. július 4. napján 
hatályba lépett módosítására tekintettel

• Egy víziközmű-rendszer – egy üzemeltetési szerződés (Vksztv.
5/H. § (1) bekezdés)

• Közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer: a
víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnalvíziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal
rendelkezik a Vksztv. 5/G. § (1) bekezdés alapján.

o A 2016. július 4. napját követően létrejövő üzemeltetési
szerződéseknél a Vksztv. 5/H. § (1) bekezdésében foglaltakat
alkalmazni kell.

-



Milyen típusú szerződés megkötésére van 
lehetőség? 

A Vksztv. 15. § (2) bekezdés alapján megköthető szerződések
típusai:

• Bérleti-üzemeltetési szerződés

• Vagyonkezelési szerződés• Vagyonkezelési szerződés

• Koncessziós szerződés



A települési önkormányzatok által külön-külön 
megkötött, jelenleg hatályban lévő üzemeltetési 

szerződések sorsa

• Egy szerződésbe foglalási kötelezettség (Vksztv. 83. § (3a)
bekezdés)

• Együttműködési kötelezettség és aktív részvétel a szerződések
létrehozásábanlétrehozásában

• Határidő: 2017. december 31. napja

• A víziközmű-szolgáltató kérelmére lefolytatandó eljárás

• Igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség nélkül



Az üzemeltetési szerződések minimális tartalmi 
elemei

• Minimális kötelező tartalmi elemek (a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. Korm.
rendelet 1. melléklete)

• Használati díj

mértékét jogszabály állapítja mego mértékét jogszabály állapítja meg

o mértéke az átmeneti időszakban a Vksztv. 87. § (1)
bekezdés alapján megállapított díj

• Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai figyelembevétele



Üzemeltetési szerződések mellékletei

• Vagyonértékelés
o 2012. július 15. napját követően létrejött szerződések esetében az

üzemeltetési szerződés melléklete (Vksztv. 12. § (2) bekezdés)

o 2012. július 15. napját megelőzően létrejött szerződések esetében
határidő: 2019. december 31. (Vksztv. 78. § (1) bekezdés)határidő: 2019. december 31. (Vksztv. 78. § (1) bekezdés)

o Kivételek
o Az egybefoglalt üzemeltetési szerződés időbeli hatálya hosszabb, mint az

egybefoglalással érintett külön üzemeltetési szerződések közül a
legrövidebb időbeli hatályú szerződés (a Hivatal VKT 1/2016. számú
tájékoztatója).

o Korábban már benyújtott vagyonértékelések sorsa



A szerződéskötés elmaradásának 
jogkövetkezményei

• Közérdekű üzemeltető kijelölése (Vksztv. 83.§ (3b) bekezdés)

• Ellátásért felelősök felelősségének megállapítása

• Szerződés benyújtási kötelezettség – ügyintézési határidő: 90
nap



Kérdés esetén, kérjük keressenek bennünket!
dr. Józsa Veronika
dr. Göbölyös Attila

E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Bővebb információ: www.mekh.hu

Köszönjük a megtisztelő figyelmüket!


