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Előterjesztés 

 
A 10 évnél régebben épült és üzembe helyezett víz és szennyvízvezetékek szolgalmi jogi 

bejegyzéseinek rendezéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján: 
 
„(1) Ha az ingatlan-nyilvántartásban az idegen ingatlanon lévő víziközmű vonatkozásában 
vízvezetési szolgalmi jog jogosultjaként nem települési önkormányzat, vagy az állam van 
bejegyezve, vagy a szolgalom bejegyzése korábban elmaradt, az ellátásért felelős 2020. 
december 31-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül kérheti a vízvezetési szolgalmi 
jog részére történő megállapítását és a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzésére alkalmas 
határozat kiadását a vízügyi hatóságtól. A vízügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények mellett a 
vízvezetési szolgalmi jog fennállását és keletkezésének időpontját is megállapítja azzal, hogy a 
határozatnak az ingatlan-nyilvántartásban már szereplő, bejegyzett jogosultra vonatkozó 
adatokat nem kell tartalmaznia. A vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére a vízügyi hatóság jogerős határozata alapján kerül sor.” 
 
Ez a jogszabályhely 2020. december 31-ig ad lehetőséget a 10 évnél régebben épült, és 
üzembe helyezett víz és szennyvízvezetékek szolgalmi jog bejegyzéseinek rendezésére 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül. 
A vízügyi hatóság felé kell a dokumentációt összeállítani, ők állítanak ki erről egy határozatot, 
melyet megküldenek a földhivatalnak. A földhivatal a szolgalmi jogot az ingatlannyilvántartásba 
bejegyzi, az ingatlan tulajdonosának értesítése mellett. 
 
A vezetékek üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: Vízművek) a szolgalmi jogi 
bejegyzéssel kapcsolatos munkát vállalja a mellékelt megállapodásban foglalt munkadíjért 
(5.000,-Ft + Áfa/db). 
Az Önkormányzat vállalja a szolgalmi jogi bejegyzéshez szükséges változási vázrajzok 
elkészíttetését. 
Erre a munkára földmérőktől árajánlatot kértünk be. A legjobb árajánlat az előterjesztés 
mellékletét képezi (25.000 Ft/telek munkadíj + egyéb kötelező adminisztrációs költségek). 
A Vízművek 28.000 Ft/telek munkadíjra becsülte a munka elvégzését (Vízművek 2016-os 
levele). 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 

Biatorbágy, 2017. február 9. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (II. 23.) határozata 

A 10 évnél régebben épült és üzembe helyezett víz és szennyvízvezetékek szolgalmi jogi 
bejegyzéseinek rendezéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata: 

1. meghatalmazást ad a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek, hogy a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése szerinti, a víz- és szennyvízvezetési 
szolgalmi jog megállapítására, illetve a víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog 
bejegyzésére alkalmas határozat kiadására irányuló eljárásban Biatorbágy Város 
Önkormányzata helyett és nevében az illetékes vízügyi hatóság előtt eljárjon, Biatorbágy 
Város Önkormányzatát ebben a körben képviselje, 

2. a meghatalmazás aláírására felhatalmazza a Polgármestert, 

3. a szolgalmi jogok bejegyzése a határozat mellékletét képező ingatlanokra vonatkozik, 

4. megállapodást köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a 10 évnél régebben épült és üzembe 
helyezett víz és szennyvízvezetékek szolgalmi jogi bejegyzéseinek rendezésére, 

5. a megállapodás megkötésére felhatalmazza a Polgármestert, az ellenjegyzésre a 
Jegyzőt, 

6. a változási vázrajzok elkészítésére megbízza – ajánlata alapján – a Terra Vox Bt.-t 
(Kéthelyi Nagy Sándor földmérő). 

(A határozat mellékletét képezi a megállapodás, és mellékletei (1. számú melléklet a 
szolgalmi jog bejegyzéssel érintett helyrajzi számok, 2. számú melléklet a 
meghatalmazás.) 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
 
 



Tisztelt Kéthely Nagy Sándor Földmérő Úr!  Szám: Sz-178/1/2016 

>> 

>> A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 

>> 80. §-a lehetőséget biztosít az ellátásért felelősnek, hogy a 

>> szolgalmi jogi bejegyzéseket kártérítési igény felmerülése 

>> nélkül bejegyeztesse azon magántulajdonban álló ingatlanokra 

>> vonatkozóan, amelyeken tíz évnél régebben épült víziközmű 

>> által érintettek. 

>> 

>> A Fővárosi Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint ivóvíz 

>> viziközmű által nagyságrendileg 100 telek, míg szennyvíz 

>> víziközmű kapcsán nagyságrendileg 50 telek érintett a szolgalmi 

>> jogi bejegyzés hiányával. 

>> 

>> Kérem, árajánlatot adni szíveskedjen erre a 150 telekre 

>> vonatkozóan a szolgalmi jogi bejegyzéshez szükséges változási 

>> vázrajz munkadíjára vonatkozóan, 1 ingatlanra levetítve. 

>> 

>> Köszönettel: 

>> 

>> dr. Szabó Ferenc 

>> 

>> aljegyző 

> 

 

 

 



> Tisztelt Uram! 

> 

> Kérésére cégünk ajánlatot tesz a fent részletezett munkára. 

> A kért munkát 25000 Ft/telek munkadíj ellenében végezzük el. Az ár nem 

> tartalmazza a földhivatali 

> adatszolgáltatás és vizsgálati díjakat. 

> A földhivatal tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás 4000 

> Ft/telek, de ha szomszédos telkekről 

> van szó, akkor minden további telek adatszolgáltatási díja a 4000 Ft 

> 20%-a.A vizsgálati díj 500 Ft/telek. 

> Úgy tudom, szükséges még az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési díj 

> (tulajdoni lapra rávezetés) 6600 Ft/telek. 

> 

> Üdvözlettel: Kéthely Nagy Sándor 



 
Dr. Szabó Ferenc  aljegyző részére 
  
Tisztelt Uram! 
  
Megkeresésére cégünk ajánlatot tesz a  Biatorbágy város területén nagyságrendileg 
100 telek ivóvízhálózati érintettségű és 50 telek szennyvíz víziközmű érintettségű 
földrészleten szolgalmi jogi bejegyzés földhivatali munkáinak elvégzésére. 
A szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges vázrajzokat és a hozzájuk tartozó 
dokumentációkat 30000,- Ft+ÁFA / telek áron végezzük el. Az ár nem tartalmazza a 
földhivatali adatszolgáltatás és vizsgálati díjakat. 
  
Tisztelettel: 
  
                        Kovács Sándor 
                        földmérő mérnök 
  
A-PONTON Mérnökiroda Kft. 
1151 Budapest, Esthajnal u. 3. 
mobil:+36-20-9270324 
e-mail: aponton@t-online.hu 
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