
Hatósági eljárás a vízgazdálkodásról szóló törvény (I.), a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény (II.), valamint a közműves

ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló
jogszabályok (III.) alapján

Ügyleírás: I.
Vízitársulat hiányában a költségeket a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  törvény  rendelkezései  szerint
lefolytatott eljárásban hozott határozatával érdekeltségük arányában az
érdekeltekre a járási hivatal veti ki.

II.
Az  ingatlan  tulajdonosa  köteles  az  ingatlant  a  víziközmű-rendszerbe
beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha 
a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy
a  közműves  szennyvízelvezetés  és  -tisztítás  biztosítását  szolgáló
víziközmű-rendszer  helyezkedik  el,  amihez  ívóvíz-bekötővezeték  vagy
szennyvíz-bekötővezeték  és  azok  műtárgyai  kiépítésével  közvetlenül
csatlakozni lehet, és 
b) az ingatlanon felépített  épületre használatbavételi  vagy fennmaradási
engedélyt  adott,  továbbá  a  használatbavételt  tudomásul  vette  az
építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Fenti  kötelezettségre  az  ingatlan  tulajdonosát  mindkét  víziközmű-
szolgáltatási ágazat vonatkozásában felszólíthatja a víziközmű-szolgáltató.
A kötelezettséget az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy éven
belül teljesíti az ingatlan tulajdonosa. Közös tulajdonú ingatlan esetében a
kötelezettség a tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli.

Ha  az  ingatlan  tulajdonosa  a  bekötés  valamennyi  műszaki  előfeltételét
teljesítette,  a  víziközmű-szolgáltató  az  ingatlan  víziközmű-rendszerhez
történő  csatlakoztatását  és  a  közszolgáltatási  szerződés  létrejöttét  nem
tagadhatja meg.

Ha  az  ingatlan  tulajdonosa  a  bekötésre  vonatkozó  kötelezettségét
határidőben  nem  teljesíti,  a  víziközmű-szolgáltató  kérelmére  a
tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére.

A  járási  hivatal  eljárása  igazgatási  szolgáltatási  díjfizetési
kötelezettséget nem von maga után.

Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos
a)  az  ivóvíz-törzshálózatra  történő  bekötési  kötelezettség  alól,  ha  az
ingatlan  vízellátása  a  vízügyi  hatóság  által  engedélyezett  és  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont
b) alpontjában meghatározott saját célú vízilétesítményből biztosított,
b) a szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha
az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetése, tisztítása és ártalommentes
elhelyezése vagy hasznosítása a vízügyi hatóság által engedélyezett és a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont
b) alpontjában meghatározott saját célú vízilétesítménnyel biztosított, vagy
az ingatlanon keletkező szennyvíz  tisztítása az építésügyi  hatóság által
engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel megoldott vagy az
ezen  engedélyek  megszerzésére  vonatkozó  kérelmet  a  víziközmű-
szolgáltató  felszólítását  megelőzően  az  ingatlan  tulajdonosa  vagy
jogcímes használója előterjesztette.

A járási hivatal a víziközmű-szolgáltató kérelmét elutasíthatja, ha az eset
összes  körülményére  tekintettel  a  tulajdonostól  nem várható el,  hogy  a
kötelezésnek eleget tegyen. E körben a járási hivatal mérlegeli, hogy
a) az ingatlan használata víziközmű-szolgáltatás hiányában biztosított-e,



b)  víziközmű-szolgáltatás  hiányában  fennál-e  a  felszíni  és  felszín  alatti
vizek  állapotának,  valamint  a  földtani  közegnek  a  közvetlen
veszélyeztetése, vagy
c)  a  kérelem előterjesztése  időpontjában  van-e  az  ellátásért  felelősnek
vagy a víziközmű-szolgáltatónak jogszabályban vagy szerződésben előírt
teljesítetlen  kötelezettsége  víziközmű-rendszerhez  történő  csatlakozási
arány vonatkozásában.
A feltárt tényállás összes körülményére tekintettel a járási hivatal kötelezés
kibocsátása vagy  kérelem elutasítása  helyett  az ingatlan tulajdonosával
hatósági szerződésben is megállapodhat a bekötés megvalósításáról.

III.
A víziközmű-szolgáltató kérelmére a járási hivatal a felhasználót kötelezi a
víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel
összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére.

Ha  a  víziközmű-törzshálózat  a  szomszédos  ingatlan  mentén  fekszik,  a
bekötés  a  szomszédos  ingatlan  tulajdonosának  hozzájárulásával  –  az
ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – a
szomszédos  ingatlan  igénybevételével  is  elvégezhető.  A szerződésnek
tartalmaznia  kell  a  víziközmű  elhelyezésével,  az  ingatlan  használatával
kapcsolatos  kölcsönös  jogokat  és  kötelezettségeket.  A  szerződést  a
víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni. 
A  megállapodás  hiányában  –  ha  a  szomszédos  ingatlant  érintő
bekötővezeték  megvalósítása  és  üzemeltetése  az  ingatlan
rendeltetésszerű  használatát  nem  zárja  ki,  vagy  lényegesen  nem
akadályozza  –  a  járási  hivatal  a  szomszédos  ingatlanra  vízvezetési  és
szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak az ingatlan fekvése szerint
illetékes járási hivatalának hatósági feladatokat ellátó osztálya.

Ügyintézés határideje és 
díja/ illetéke:

21 nap
3.000 Ft
Amennyiben  az  eljárás  illetékét  az  ügyfél  az  eljárás  megindítását
megelőzően készpénz-átutalási megbízással fizeti meg, az eljárási illetéket
eljárásonként  egy  készpénz-átutalási  megbízáson  kell  megfizetni,  a
készpénz-átutalási  megbízáson  pedig  a  befizető  neve  helyén  az  ügyfél
nevét  kell  feltüntetni.  A  feladóvevényt  a  kérelemhez  kell  csatolni.
Készpénz-átutalási megbízást a járási hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a
szakirodáiban lehet beszerezni.
Az eljárás illetékét - feltéve, hogy annak feltételei fennállnak - az ügyfél az
eljárás megindításával egy időben bankkártyával is megfizetheti a Magyar
Államkincstár  10032000-01012107  számlaszámú,  eljárási
illetékbevételi  számla javára.  Ebben  az  esetben  a  befizetést  igazoló
bizonylat egy példányát a kérelemhez kell csatolni.

Az alkalmazott 
jogszabályok:

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
2. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól,
4. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról,
5. 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a

megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól,
6. 58/2013.  (II.  27.)  Korm.  rendelet a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.


