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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a „víziközmű szolgáltatásról” szóló T/5206 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1.A törvényjavaslat I . § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul :

d) szolgáltatói felelősség elve: a víziközmű-szolgáltató a 15. § (2) bekezdés a)-c) pontj a
szerinti szerz ődés (a továbbiakban együtt: üzemeltetési szerződés) hatálya alatt az ellátás i
területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról e törvény el őírásai szerinti gondoskodik . A
szolgáltatói felelősség körében a víziközmű-szolgáltató a rábízott víziközmű-szolgáltatás
keretében - a víziközmű [hálózat]rendszer teljesít ő képességének mértékéig - fogadja a
víziközmű [hálózatra]rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jog i
személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a
felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását, "

2.A törvényjavaslat I . § (1) bekezdés J) és g) pontja az alábbiak szerint módosul :

„f) regionalitás elve: ha - a felhasználók érdekeire figyelemmel - a víziközmű létrehozása
vagy fejlesztése esetében műszaki és gazdaságossági szempontból az egybefiiggő , több
településre kiterjedő víziközmű [hálózat]rendszer megvalósítása az ésszer űbb megoldása az
elkülönült víziközmű [hálózatokra]rendszerekre alapozott változattal szemben, akkor a z
egybefüggő víziközmű [hálózat]rendszer kialakítását kell el őnyben részesíteni ,
g) szolidaritás elve : az a társadalmi léptékben hasznos és támogatandó árképzési
mechanizmus, amely az érintett települések víziközmű üzemeltetési költségeinek víziközmű-
szolgáltatás díjaira ható eltérő mértékeit részben vagy egészben kiegyenlíti, és célja a
kedvezőtlen költségszint mellett működtethető víziközmű [hálózattal]rendszerrel rendelkező
településeken a kedvezőbb díjtételek mellett történő víziközmű-szolgáltatás nyújtás, "

3. A törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint módosul:

„i) legkisebb költség elve : a víziközmű [hálózat]rendszer fejlesztésének tervezése é s
megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell el őnyben
részesíteni, melyek a jogszabályokban, esetlegesen pályázati kiírásban megjelölt id ő tartam
alatt, ezek hiányában a víziközm ű várható élettartama során - a víziközm ű üzemeltetési



biztonságának megtartása vagy javítása mellett - a legkisebb mértékben eredményezik a
víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését, "

4. A törvényjavaslat 2. § 1 . pontja az alábbiak szerint módosul:

„1 . átadási pont : olyan víziközmű, amely beépített mérőberendezés, elzárószerelvény és
mintavételi lehetőség útján biztosítja két víziközmű [hálózat]rendszer kapcsolatát, valamint
az összekapcsolt víziközmű [hálózatok]rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, -
átvétel és a szennyvízátadás, -átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki
feltételeit . ”

5.A törvényjavaslat 2. § 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12 . ivóvíz törzshálózat: olyan a víziközmű [hálózat]rendszer részét képező hálózat, amely az
ivóvíz főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekb ő l és ezek berendezéseiből áll, ”

6.A törvényjavaslat 2. § 19. pontja az alábbiak szerint módosul :

„19 . szennyvíz törzshálózat: olyan a víziközmű [hálózat]rendszer részét képező hálózat,
amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkbő l és ezek berendezéseib ő l
áll, ”

7.A törvényjavaslat 2. § 22-23. pontja az alábbiak szerint módosul :

„22 . víziközmű működtetés:a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek összessége ,
23. [víziközmű hálózat]víziközmű 	 rendszer : víziközművek olyan összefüggő , szigetüzemben
működő vagy átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolható rendszere, mely önmagában
vagy átadási ponton keresztül történő ivóvízátvétellel vagy szennyvíztovábbítással
kiegészülve – ideértve a víziközműves kapcsolódó szolgáltatást - képes biztosítani a
víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit,
[23 . víziközmű működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű -
fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége,]”

8. A törvényjavaslat 9. § (1)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat ellátó víziközm ű
[hálózatra]rendszerre nézve a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a település i
önkormányzatot – a fővárosban a fővárosi önkormányzatot - illetik az ellátásért felel ős jogai ,
és terhelik annak kötelezettségei .
(2) Az államot illetik az ellátásért felel ős jogai és terhelik annak kötelezettségei az (1 )
bekezdés szerinti felhasználási helyekre, ha az azokat ellátó víziközmű
[hálózatban]rendszerben tulajdoni hányaddal rendelkezik .
(3) Ha a víziközmű [hálózat]rendszer több települési önkormányzat közigazgatási területén
lévő felhasználási hely ellátást is szolgálja, és a (2) bekezdés nem alkalmazható, akkor az
érintett települési önkormányzatok e törvényben a víziközmű [hálózattal]rendszerre l
kapcsolatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekébe n
társulást hozhat létre és működtethet.
(4) A víziközmű [hálózat]rendszer tulajdonosai az ellátásért felelős e törvényben
meghatározott kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerül ő indokolt költségeket –
eltérő megállapodás hiányában – víziközmű [hálózaton]rendszeren fennálló vagyon i
érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik .”
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9.A törvényjavaslat 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az üzemeltetési szerződés megkötésére az ellátásért felelős – e törvény eltérő
rendelkezése hiányában - a Kbt .-ben és az e törvényben meghatározottak szerint pályázato t
köteles kiírni . A pályázat több víziközm ű-szolgáltatási ágazat, illetve több víziközmű
[hálózat]rendszer vonatkozásában is kiírható .”

10.A törvényjavaslat 43. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) a víziközmű-fejlesztéseket – az üzemeltetési szerződésben meghatározott terjedelemben -
időben úgy végzi el, hogy az általa üzemeltetett víziközmű [hálózat]rendszer a víziközmű -
szolgáltatási ágazatok vonatkozásában hosszú távon ki tudja elégíteni az ésszerű igényeket ,
valamint”

11. A törvényjavaslat 51. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A víziközmű-szolgáltató - az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a
víziközmű [hálózat]rendszer teljesít őképességének mértékéig - a felhasználók részére
víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatás t
igénybe venni kívánók rendelkezésére áll .
(2) Ha a víziközmű [hálózat]rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és
nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági
felhasználói igények kielégítését kell el őnyben részesíteni . ”

12.A törvényjavaslat 51. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) Ha a felhasználási hely víziközmű [hálózatba]rendszerbe történő bekötése a víziközmű -
szolgáltató beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha mért fogyasztás csökkenését
eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a víziközmű -
szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, akkor az ellenkez ő bizonyításáig úgy kell tekinteni ,
hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban
kezdődött . ”

13. A törvényjavaslat 52. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az elszámolás a szennyvízelvezetési helyr ő l a
szennyvízelvezető víziközműbe kerülő szennyvíz mért mennyiségén alapul . Mérés hiányában
az elszámolásnál az (1) bekezdés szerint mért ivóvízmennyiség és a más víziközm ű
[hálózatból]rendszerb ől származó vízmennyiség összesített mennyiségét kell figyelembe
venni, csökkentve a - külön jogszabály alapján kiadott engedély alapján - más víziközm ű
[hálózat]rendszer részét képező szennyvízelvezető víziközműbe elhelyezett
szennyvízmennyiséggel . A víziközmű-szolgáltató a felhasználóval a közüzemi szerz ődésben
ettől eltérően is megállapodhat. A más víziközmű [hálózatból]rendszerből származó
vízmennyiséget hiteles vízmérő berendezéssel kell megmérni, és annak mérési adatait a
víziközmű-szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani . ”

14. A törvényjavaslat 53. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) annak fenntartása a víziközmű [hálózat]rendszer teljesítőképességét meghaladó
igénybevételt eredményez, kivéve ha ez a víziközm ű-szolgáltató beleegyezésével történt,”
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15. A törvényjavaslat 55. $ (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a
víziközmű [hálózat]rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles a z
ingatlant víziközmű [hálózatba]rendszerbe beköttetni, ha
a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításáho z
szükséges víziközmű [hálózat]rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető
módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, é s
b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz köt ődik .
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget már meglévő víziközmű [hálózat] rendszer
esetében annak bővítésétő l számított egy éven belül kell teljesíteni .
(3) Ha a bekötés feltételei teljesültek, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű
[hálózatba]rendszerbe történő bekötését nem tagadhatja meg . ”

16. A törvényjavaslat 67. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Víziközműves kapcsolódó szolgáltatás visszterhes szerződés (a továbbiakban : átadás i
szerződés) alapján nyújtható egymással kapcsolatban álló, víziközm ű-szolgáltatók által
működtetett víziközmű [hálózatok]rendszerek átadási pontján keresztül . ”

17. A törvényjavaslat 70. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást úgy kell meghatározni, hogy az igények
befolyásolásán keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint
vegye figyelembe a víziközmű [hálózatba]rendszerbe később bekötött felhasználók
bekötésének hatásaiból származó el őnyöket. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nem
haladhatja meg a bekötés érdekében közvetlenül víziközmű-fejlesztésre fordított össze g
nagyságát .”

18. A törvényjavaslat 83. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Ha 2012 . július 1-jén a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -
tisztítás biztosításához szükséges víziközmű [hálózat]rendszer a közterületen az ingatlanró l
műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, az ingatlan tulajdonos a
az 55. § szerinti kötelezettségét 2013 . július 1-jéig teljesíti . ”

Indokolás

A víziközmű hálózat fogalmát víziközm ű rendszer fogalmára indokolt cserélni, mivel a
gyakorlatban ezt műszaki fogalmat használják .

Budapest, 2011 . december 12.

Hadházy Sándor
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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