A víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény módosítása
9. § (1)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 17. alcíme a következő 55/H §.-sal egészül ki:
„55/H. § Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés
elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő
szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a
bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb
32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű
szennyvízvezeték bekötése.”

(2)

A Vksztv. 17. alcíme a következő 55/I. és 55/J. §-sal egészül ki:
„55/I. § Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni
szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a
geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére,
továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett
szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő – víziközműszolgáltató helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők
nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési
jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági
hatóság vezeti. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az
igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel
együttműködni.
55/J. § (1) Ha a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvízbekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre
alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését
írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki
biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre
való alkalmasság megállapítására indított eljárásra az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszakibiztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a
kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és
döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása
díjmentes.
(2) Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték
létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem
a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő
személyt bízza meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték
átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni,
feltéve, hogy az – a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki
biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított – kiviteli tervnek megfelelően
készült el.
(3) A víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvízbekötővezeték üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a víziközműszolgáltatóhoz történt bejelentésétől számított 8 munkanapon belül köteles
nyilatkozni, továbbá köteles az ivóvíz-bekötővezetéket vagy szennyvízbekötővezetéket üzembe helyezni. Amennyiben a víziközmű-szolgáltató a 8
munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik és az ehhez szükséges műszaki

feltételek adottak, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a víziközműszolgáltató köteles az ivóvíz-bekötővezetéket vagy szennyvíz-bekötővezetéket
azonnal üzembe helyezni.
(4) Ha a víziközmű-szolgáltató határidőn belüli nyilatkozatával az ivóvízbekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezését megtagadja,
vagy a műszaki feltételek a víziközmű-szolgáltató szerint egyébként nem adottak,
az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés
elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszakibiztonsági hatóság az üzembe helyezés elrendelésére irányuló kérelmet a kérelem
beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a
kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.”
10. §

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdése a
következő 26. és 27. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„26. a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartására
vonatkozó részletes szabályokat, valamint a nyilvántartást vezető műszaki
biztonsági hatóságot,
27. a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának
megállapítása iránt a műszaki-biztonsági hatóság előtt indított eljárás szabályait,
valamint az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe
helyezésének víziközmű-szolgáltató általi megtagadása esetén a műszaki
biztonsági hatóságnak az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása
szabályait, továbbá a jelen pontban megjelölt tevékenységeket végző műszaki
biztonsági hatóságot”
(rendeletben állapítsa meg)

