
Víziközmű-törzshálózatba történő bekötéssel kapcsolatban szomszédos 
ingatlanra vízelvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Kérelem, az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a 

hatóság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. 

Továbbá a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges 

adatokat és elérhetőségét. 
 

         a szolgalom alapítására irányuló kérelemben meg kell jelölni a vezetékjog célját, 

valamint szolgalom gyakorlása megkezdésének időpontját. 
 

         az ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték elhelyezésével és üzemeltetésével 

összefüggő használati korlátozások tartalmát, 
 

A kérelemhez mellékelni kell: 
 

      az ingatlantulajdonosok közötti szerződéses ajánlatot és annak a szolgáló telek 

tulajdonosa általi átvételét igazoló okiratot. A szerződésnek tartalmaznia kell a szolgáló 

telken lévő, az uralkodó telek ellátását biztosító házi ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték 

bekötővezeték elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös 

jogokat és kötelezettségeket. A szolgáló telek birtokosa az uralkodó telek birtokosát a 

jogszabályokból és a közszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségei 

teljesítésében nem akadályozhatja. 
 

      az ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték elhelyezésével és üzemeltetésével 

összefüggő használati korlátozások tartalmát, 

 

      a vezetékjog alapítást kérő nyilatkozatát arról, hogy az eljárásnak az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti eljárási költségeit - 

ideértve az eljárásban kirendelt ügygondnok vagy eseti gondnok díját és költségeit, 

továbbá a járási hivatal által hivatalból indított eljárások költségeit is - viseli. 
 

      ha a vezetékjogot az ingatlan természetben vagy területi mértékben 

meghatározott részére kérik bejegyeztetni, akkor a szolgáló telek korlátozással érintett 

részét bemutató ingatlanügyi hatóság hatályos záradékával ellátott vázrajzot, 
 

      a vezetékjog alapítását kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges 

pénzügyi fedezet rendelkezésére áll. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Az eljárást megindító kérelem természetes személy által benyújtható postai úton, illetve 

személyesen a járási hivatalnál, a kormányablakban, a települési ügysegédnél, 

valamint a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, továbbá az elektronikus ügyintézés 

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 

elektronikus úton. 
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus úton nyújthatja be kérelmét a polgári 

perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező 

egyesület, alapítvány kivételével. 
 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Az eljárás illetékköteles. A 3.000 forint összegű illetéket készpénz átutalási 

megbízáson kell megfizetni. 
 

Ügymenet leírása: 
 

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő 

vezetékekkel kell megvalósítani. 
 

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén 

fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az 

ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos 

ingatlan igénybevételével is elvégezhető. 
 

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. 
 

A szolgalmi jog tűrésére megállapított kötelezettséget meg kell szüntetni  ha az 

uralkodó telek mentén a víziközmű-törzshálózat megépült, és az abba való bekötés 

nem okoz aránytalan hátrányt. 
 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

A járási hivatal a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e 

a tartalmi követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket csatolták-e. 
 

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a járási hivatal hiánypótlásra hívja fel 

az ügyfelet. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben 

történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló 

adatok alapján dönt. A járási hivatal a döntés előtt helyszíni szemlét tart az érdekeltek, 

illetve a szolgáltató közreműködésével. A helyszíni szemle alkalmával a szolgáltató 

nyilatkozata szükséges arra vonatkozólag, hogy a víziközmű-hálózatra történő 

rácsatlakozás a szomszédos ingatlan igénybevételével üzemeltetési szempontból 

megfelelő. 
 

Ezt követően a járási hivatal elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. 
 

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 10.000,- Ft összegű, 

átutalással teljesített illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A másodfokú döntést hozó 

hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek 

során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti. 
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Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről. 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: --



 


