TÁJÉKOZTATÁS
a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásába vételéről
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2017. szeptember 1-tól hatályos 55/ I. § szerint az









ivóvíz -beköt ővezeték kiépít ésére,
fertőtlenítésére,
a helyszíni szemlére,
a nyomáspróbára,
a működőképességi és vízzárósági próbára,
a geodéziai bemérésre és a
vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá
a szenny víz-bekötővezeték létesítés ére, annak a már üzemeltetett szenny víz -törzshálózatra való
bekötésére

az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelez ési jogos ultsággal rendelkező vízszerelők
nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat.
A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvánt artását a műszaki biztonsági hatóság vezeti.
A nyilvántartást ide kattintva érheti el.
A víziközmű-szolgáltató köteles az igény bejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivit elezési
jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/ 2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet szerint Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hatóság) látja el a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint a bejelentett vízszerelők nyilvánt artásának vezet ésével kapcsolatos
eljárásokat 2017. szeptember 1-től.
A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvánt artásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a víziközmű -szolgáltatás ról szóló törvény és végrehajtási rendelete
szerinti ivóvíz -bek ötővezeték és szenny víz-bekötővezeték létes ítésével kapcsolat os, a víziközmű - szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezését (a továbbiakban: tevékenység) az a
személy végezheti, aki
a)
b)
c)

rendelkezik a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képes ítéssel és gyakorlati idővel,
rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és ann ak fenntartását tevékenység
végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges
tárgyi feltét eleket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztos ít ani tudja, illet ve az
alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a hatóság által rendszeresített, a Rendelet 1. számú melléklete
alapján készített e-nyomtat ványnak megfelelő adattartalommal és az elektronik us ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2 015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési t v.) 2018.
január 1-jétől alkalmazandó, 9. § (1) bekezdés aa) alpontja alapján elektronikusan kell benyújtani. Az
általános közigazgatási rendt artásról szóló 2016. évi CL. törvény (a további akban: Ákr.) 46. § (2) bekezdése
értelmében a hat óság a kérelmet visszautas íthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.
Az e-nyomtat vány itt érhet ő el.
A bejelentéshez mellékelni kell




a szakképesítésről szóló eredeti bizony ít vány másolatát,
gyakorlati idő meglétét igazoló szakmai gyakorlat igazolását,
legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítás igazolását.
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Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen
ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a Rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.
A Hatóság a meghatározott feltételek nek megfelelő személyekről (a továbbiakban: vízszerelő) nyilvántartá st
vezet. A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján,
valamint a kormányzati port álon megyénk énti bontásban közzé teszi.

Az előírt képesítések a 220/2017. (V II. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint
Végezhető
tevékenysé g
1.

ivóvíz - bek ötőv ez eték
építése, kivit elezése

Végzettség, szakképzettség, szakképesíté s

1.1. Az 1.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
az 1.1.2. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
az 1.1.3. pont szerinti
tevékenységek közül
valamelyik, valamint
az 1.1.4. pont szerinti
végzettség

Gyak.
idő
(év)

1.1.1. Mérnök
– építőmérnök alapszak (BSc) vagy
– gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős
Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső
mérnöki vállalkozással megkötött
szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)
1.1.2. Technikus
– vízépítő szaktechnikus,
– vízgazdálkodó technik us,
– vízgépészeti technikus,
– víziközmű technikus,
– település víz gazdálk odási technikus,
– területi vízgazdálkodó technikus vagy
– vízépítő technikus
1.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával
rendelkező)
– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
– víz vezeték- és vízkészülék-szerelő
– épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő,
– víz vezeték- és központifűtés -szerelő,
– csőhálózat- és berendezés szerelő
(központi fűtés- és csőhálózat szerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő (víz gáz vezeték és készülékszerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő
víz vezeték- és készülékszerelő vagy
– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő
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1.1.4. Műany ag hegesztő

1

3

-

2

Szenny vízbek ötőv ez eték
építése, kivit elezése

2.

2.1. A 2.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
a 2.1.2. pont ban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
a 2.1.3. pont szerinti
tevékenységek közül
valamelyik, valamint
a 2.1.4. pont szerinti
végzettség

2.1.1 Mérnök
– építőmérnök alapszak (BSc) vagy
– gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős
Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső
mérnöki vállalkozással megkötött
szerződéssel
is igazolhatja a vállalkoz ó)
2.1.2. Technikus
– vízépítő szaktechnikus,
– vízgazdálkodó technik us,
– vízgépészeti technikus,
– víziközmű technikus,
– település víz gazdálk odási technikus,
– területi vízgazdálkodó technikus vagy
– vízépítő technikus
2.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával
rendelkező)
– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
– víz vezeték- és vízkészülék-szerelő
– épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő,
– víz vezeték- és központifűtés -szerelő,
– csőhálózat- és berendezés szerelő
(központi fűtés- és csőhálózat-szerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő (víz gáz vezeték és készülékszerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő
víz vezeték- és készülékszerelő vagy
– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő
2.1.4. Műany ag hegesztő
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3

-
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A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a)
b)

c)

d)

e)

a vízszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelk ezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27. ) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdés d) pontjában meghat ározott valamely felhasználói
szerződésszegés megvalós ításában,
a vízszerelő s úlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végz ésére vonatkozó – jogszabályban
előírt – szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi
kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
a víziközmű-szolgáltat ó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem
a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illet ve szakmai előírásoknak megfelelően
végezte el a szerelést,
a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartal mú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli
gyakorlás át, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számítot t egy év elt elt,
és a vízszerelő a tevékenység végzésének egyéb felt ételeit igazolja.
A Hatóság törli a nyilvántartásból a vízszerelőt, ha





a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt
az adott tevékenység
megkezdésére és folytatására való jogosultságot jogerősen megtiltották számára,
tevékenység megszüntetését bejelentette,
a bejelentés lejárt, vagy
elhalálozott.
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Jogszabályok








a Budapest Főváros Kormányhivat alának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) K orm. rendelet
A víziközmű-bekötést végző személyek
bejelentéséről
és
nyilvá ntart ásáról
szóló
220/2017.(VII. 31.) K orm. rendelet
a víziközmű-szolgált atásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtás áról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXV I. törvény
az elektronikus ügyintéz és és a biz almi szolgáltatás ok általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény
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