A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vksztv. Vhr.) 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás megtétele előtt más szerv
nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a víziközműszolgáltató az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a
nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezni. A
tájékoztatás megtételére nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv
a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy
b) eljárása lefolytatásához
szükséges időtartam. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását
lefolytatni, és annak eredményéről a víziközmű-szolgáltatót tájékoztatni.”

4. §

A Vksztv. Vhr. 55/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a benyújtott terv az 5. mellékletben foglaltaknak nem felel meg,
vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a
terv benyújtását követő 5 napon belül írásos indokolással ellátva a terv
kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.”

5. § (1)

A Vksztv. Vhr. 55/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)
A
kiásott,
nyílt
és
biztonságos
munkavégzésre
alkalmas
munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni
szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a
geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a
víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó végzi, amelynek
megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre
állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját az
igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül
a költség és díj megfizetése alól.”

(2)

A Vksztv. Vhr. 55/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az
építtetőt
a
víziközmű-szolgáltató
a
jogkövetkezményekre
történő
figyelemfelhívással egyidejűleg, a tudomásszerzést követő 5 napon belül
írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény szükség szerinti
átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik, és a
víziközmű-szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs.”

6. §

A Vksztv. Vhr. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötését – ha az
elkülönített vízhasználó az e rendeletben és az üzletszabályzatban
meghatározott feltételeket kielégítő vízmérési helyet kialakította és a hiteles

mellékvízmérőt beszerelte – a víziközmű-szolgáltató nem tagadhatja meg, és az
igénybejelentést követő 15 napon belül köteles azt megkötni.”
7. §

A Vksztv. Vhr. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban
a szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz
törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott
építési kivitelezés jogosultsággal rendelkező vállalkozó végzi, amelynek
megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának
bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját a megrendelő köteles
megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj
megfizetése alól.”

8. §

A Vksztv. Vhr.
a) 55. § (2) bekezdésében a „követően” szövegrész helyébe a „követő 5 napon
belül” szöveg,
b) 55. § (3) bekezdésében az „igénybejelentést” szövegrész helyébe az
„igénybejelentést a kézhezvételét követő 5 napon belül” szöveg
c) 55. § (5) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „8 napon
belül” szöveg,
d) 55/A. § (2) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe az „5 napon
belül” szöveg,
e) 56. § (1) bekezdésében az „új bekötés megvalósítását követően vagy a
felhasználó személyében történt változás esetén” szövegrész helyébe az
„új bekötés megvalósítását követő vagy a felhasználó személyében történt
változás bejelentését követő 15 napon belül” szöveg
lép.

9. §

A Vksztv. Vhr. 55/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)
A
kiásott,
nyílt
és
biztonságos
munkavégzésre
alkalmas
munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni
szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a
geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a
víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott vállalkozó
vagy
az
igénybejelentő
által
kiválasztott,
a
kivitelezési
jogosultsággal
rendelkező
vízszerelők
nyilvántartásában szereplő személy végzi,
amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok
rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét,
illetve díját az
igénybejelentő köteles
megelőlegezni, kivéve ha
jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól. A víziközműszolgáltató köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott vízszerelővel
együttműködni.”

10. §

A Vksztv. Vhr. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban
a szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz
törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott
építési
kivitelezés jogosultsággal
rendelkező vállalkozó vagy az
igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező
vízszerelők
nyilvántartásában
szereplő
személy
végzi,
amelynek

megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának
bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját a megrendelő
köteles megelőlegezni, kivéve ha jogszabály alapján mentesül a költség és
díj megfizetése alól. A víziközmű-szolgáltató köteles a megrendelővel és az
általa megbízott vízszerelővel együttműködni”

