
  
 

 

 

Ivóvíz-törzshálózatra és szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettséggel  

kapcsolatos eljárás 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

Az ivóvíz-törzshálózatra és szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettséggel 

kapcsolatos eljárásban az igénybejelentő ingatlan fekvése szerinti illetékes járási hivatal jár el.  

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

 

Az alábbi eljárás lefolytatása kötelező, ha az ingatlan tulajdonosának az ivóvíz törzshálózatra és 

szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettséggel kapcsolatos feltételei fennállnak és 

ezt az adott ingatlan tulajdonosa a kötelezettségét az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy 

éven belül nem teljesíti, akkor a víziközmű-szolgáltató az ingatlan fekvése szerinti illetékes járási 

hivatalnál kérelmet terjeszt elő, hogy a járási hivatal hatáskörében eljárva kötelezze a tulajdonost. 

(2011. évi CCIX. törvény 55. §.) 

 

A 2018. január 1. napjától hatályos általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban Ákr.) 35.§. (2) bekezdése szerint, ha a törvény vagy kormányrendelet másképp nem 

rendelkezik, a bejelentés írásban, vagy személyesen nyújtható be az illetékességgel rendelkező járási 

hivatalnál. 

Az alábbi eljárás a vízközmű-szolgáltató (kérelmező) a járási hivatalnál előterjesztett kérelmére 

indul. A kérelem e tárgykörre írásban nyújtható be az illetékességgel rendelkező járási hivatalnál. 

Ügyfélkapun keresztül az eljárás megindítására és lefolytatására jelenleg nincs lehetőség.  

 

A víziközmű-szolgáltató a járási hivatalhoz előterjesztett kérelmében az alábbiakat közli:  

-  érintett ingatlan helyrajzi számát és címét, 

- ismerteti a kötelezésre vonatkozó feltételek fennállását, 

- rögzíti az előírt kötelezettség elmaradásának tényét  

-  

és javaslatot tesz a bekötés legkisebb költséggel együtt járó műszaki megvalósítási módjára és a 

kötelezés teljesítésének határidejére. 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

 

Jelen eljárás lefolytatása – figyelemmel az 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény) 33.§ (1) 

bekezdésére és a 2011. évi CCIX. törvény 55.§ (4) bekezdésében foglaltakra – illetékmentes. Az 

illetékmentesség nem terjed ki a jogorvoslati eljárásra. Az első fokú közigazgatási határozat elleni 



  
 

fellebbezés illetéke abban az esetben, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható 

meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Továbbá a végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket 

kell fizetni.  

 

Az Ákr. 43.§ (2) és (4) bekezdése alapján abban az esetben, ha a kérelemről az eljáró hatóság nem 

dönt az ügyintézésre nyitva álló határidőn belül, úgy az ügyfél részére (az eljárásban meghozott függő 

hatályú döntés mellett) az eljáró hatóság 10.000.- Ft összeget köteles a kérelmező (ügyfél) részére 

megfizetni.  

 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

Az eljárás a kérelem beérkezését követő napon indul az adott járási hivatalnál. A kérelem ügyfél 

általi elnevezése nem köti a hatóságot, a kérelem a tartalma szerint kerül elbírálásra.  

 

A kérelmet benyújthatja személyesen a vízközmű szolgáltató képviseletére eljárni jogosult 

személy. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az 

iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik. 

 

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani. 

 

Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 

ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály 

közokiratnak nyilvánított. 

 

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, ha 

- a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy 

számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól 

származik) vagy 

- két tanú az okiraton - lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett - aláírásával igazolja, hogy a 

kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el 

vagy 

- a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróság vagy közjegyző által hitelesítve van, vagy 

- a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták. 

 

A meghatalmazás - ha abból más nem tűnik ki - kiterjed az eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozatra és cselekményre. 

 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás, vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála 

miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a 

hatóságnak bejelentik. 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 



  
 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 

Az ügyfél - bizonyos kivételekkel - betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a hatóság 

hitelesíti. 

  

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság — határidő 

megjelölésével - egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az elsőként 

nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet - ha kéri - az eljáró hatóság továbbít a másik hatósághoz.) 

 

Az eljárás lefolytatása érdekében a tényállás tisztázáshoz szükséges adatot, dokumentumot az eljáró 

hatóság más szervtől beszerezheti felhasználás végett. Jelen esetben a járási hivatal a TAKARNET-

rendszer segítségével a fogyasztási helyek ismeretében tisztázza, hogy kik az ingatlan tulajdonosai. A 

tulajdonosok lakcímét a személyi adat– és lakcímnyilvántartásból kéri le a járási hivatal. 

 

Az ingatlan tulajdonosait a járási hivatal értesíti az eljárás megindításáról. Az ügyfélnek főszabály 

szerint iratbetekintési joga van, amit az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően 

is megteheti. 

 

A járási hivatal nyilatkozattételre hívhatja fel az ügyfelet, abban az esetben, ha azt szükségesnek látja. 

A tényállás tisztázása érdekében az ügyfelet nyilatkozattételre, irat, vagy okirat bemutatására 

hívhatja fel a hatóság, ha nem lehetséges annak a megszerzése. Amennyiben az ügyfél az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat eljárási bírságot lehet kiszabni az ügyfélre. 

Az irat természetesen másolatban is benyújtható, abban az esetben, ha az ügyfél nyilatkozik arról, 

hogy az irat az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

Jelen eljárás tárgyát képező ügymenetben a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló törvény szerint: adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a bekötési kötelezettség alól, 

ha nyilatkozik a következőkről: 

 

- 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 vízi 

létesítményből biztosított (fúrt kútja van) 



  
 

 

- 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 vízi-létesítménnyel biztosított vagy az 

ingatlanon keletkező szennyvíz tisztítása az építésügyi hatóság által engedélyezett egyedi 

szennyvízkezelő berendezéssel megoldott vagy az ezen engedélyek megszerzésére vonatkozó 

kérelmet a (2) bekezdés szerinti felszólítást megelőzően az ingatlan tulajdonosa vagy jogcímes 

használója előterjesztette. 

 

Amennyiben a nyilatkozat nemleges, vagy az ügyfél nem nyilatkozik, a járási hivatal határidő 

tűzésével határozatban kötelezi az ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait a bekötési kötelezettség 

teljesítésére. 

 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa úgy nyilatkozik, hogy az ingatlan nem rendelkezik 

használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel, vagy az építésügyi hatóságnál a 

használatbavétel tudomásul vétele nem történt meg, és az eljárás sem indult meg, ez esetben a 

járási hivatal megkeresi az illetékes építésügyi hatóságot. 

 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa úgy nyilatkozik, hogy az ingatlanról a víziközmű-hálózat 

műszakilag nem érhető el, a járási hivatal megkeresi a víziközmű-szolgáltatót. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt. A járási hivatal a 

víziközmű-szolgáltató előterjesztett 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 fennáll-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. 

 

Abban az esetben, ha bekötésre kötelezett a határidő alatt bekötését nem igazolja a járási hivatalnál, 

a határidő leteltét követően eljárást indít a meghatározott cselekmény végrehajtása iránt. Ennek 

során tájékoztatást kér a víziközmű-szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy az ingatlan bekötése 

megtörtént-e. 

 

Amennyiben nem, megindítja a végrehajtási eljárást, amely során a járási hivatal idézi az ingatlan 

tulajdonosait, eljárási bírságot szabhat ki velük szemben és/vagy az ingatlan szennyvízelvezető 

víziközmű-rendszerbe történő bekötését a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti. Az 



  
 

eljárási bírság összege legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege - ha 

törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy 

egyéb szervezet esetén egymillió forint. 

 

A járási hivatal az ügy érdemében hozott határozatot közli az ügyféllel. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként, vagy elektronikus úton kézbesíti. Véglegessé akkor válik a 

hatóság döntése, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. 

Egyéb esetekben a hatóság végzést hoz. Ilyen például, ha az eljárás okafogyottá vált, az eljárás 

kérelemre indult és valamennyi kérelmező az ügyfél kérelmét visszavonta, a hatóság megállapítja, 

hogy az ügyben más hatóság eljárt, vagy más hatóság kijelölésére került sor. 

 

5. Ügyintézési határidő 

 

Az ügyintézési határidő számítása a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő 

naptól indul. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § bekezdése 

alapján az ügyintézési határidő lehet: 

- automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, 

- sommás eljárásban 8 nap,  

- teljes eljárásban 60 nap.  

 Teljes eljárás esetén hosszabb határidőt a törvény, rövidebb határidőt azonban jogszabály (törvény, 

rendelet, Korm.rendelet, stb.) állapíthat meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének, szünetelésének és - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az 

ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. Az eljáró hatóság, a kérelem beérkezése 

napjától számított legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt 

teljesítse vagy a függő hatályú végzést meghozza. Jelen eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap. 

 

6. Jogorvoslat 

A határozattal szemben a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 111. §-113.§ alapján jogorvoslatnak van helye. 

Kérelemre induló jogorvoslati eljárások fellebbezés vagy a bírósági felülvizsgálat. A járási 

hivatal által meghozott érdemi döntés ellen fellebbezni fellebbezési időn belül lehet. Az ügyfél ezt a 

jogorvoslati lehetőséget az adott járási hivatalnál teheti meg, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztályához címezve küldheti meg.  Az ügyfél jogorvoslati jogát az Ákr. 

114.§ szerinti közigazgatási per útján gyakorolhatja, abban az esetben, ha a járási hivatal által 

meghozott határozat esetében a fellebbezési idő lejárt, vagyis a döntés véglegessé válásától 

kezdődően.  

 

7. Jogszabályhelyek 

-  2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

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

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

-  1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

-  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

 

 



  
 

8. Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

- 

 

 


