
Kötelezés víziközmű-rendszerre történő bekötésre 
 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Ha az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszerhez való csatlakozási 

kötelezettségét a jogszabályban meghatározott határidőben nem teljesíti, a 

víziközmű-szolgáltató kérelmére a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan 

beköttetésére. 

A víziközmű-szolgáltató a járási hivatalnál előterjesztett 
kérelmében 

   -közli az érintett ingatlan helyrajzi számát és 
címét, 

   -ismerteti a kötelezési feltételek 
fennállását, 

   -rögzíti a kötelezettség elmaradásának tényét 
és 

 -javaslatot tesz a bekötés legkisebb költséggel együtt járó műszaki 

megvalósítási módjára és a kötelezés teljesítésének határidejére. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az eljárást megindító kérelem az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus 

úton nyújtható be. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A járási hivatal eljárása igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem 

von maga után. 
 

 

Ügyintézési határidő: 25 nap 
 

 
Ügymenet leírása: 

Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 
rendelkezik 

– köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-

szolgáltatást igénybe venni, ha 

 az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a 

közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű- 

rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz- 

bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, 

és 



 az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási 

engedélyt adott, a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság 

vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van. 

 

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. melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú 

vízilétesítményből biztosított, 
 

b) a szennyvízelvető 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. 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. 
 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

A járási hivatal a kötelezési eljárás lefolytatásának mellőzése mellett dönt, 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 fennáll-e a felszíni és felszín alatti vizek 

állapotának, valamint a földtani közegnek a közvetlen veszélyeztetése, vagy 
 

c) a bejelentés benyújtása 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 a kötelezési eljárás lefolytatásának mellőzése helyett az ingatlan 

tulajdonosával hatósági szerződésben is megállapodhat a bekötés 

megvalósításáról. 

 
Az eljárás megindításáról a járási hivatal az ismert ügyfelet 
értesíti. 



A tényállás tisztázása érdekében a járási hivatal helyszíni szemlét tarthat. A járási 

hivatal döntését határozatban 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. 

 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

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

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 


